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        هذ� �لفصو�هذ� �لفصو�هذ� �لفصو�هذ� �لفصو�
يضم هذ� �لكتا" ثمانية فصو� � فصل منها عبا�� عن ���سة لر�ية 

 
ُ
( =:  هائلة ;ا ): تشغلهم شغالنا شديد�6 )ثا�5 ضجةيدَ �ِ شغلت �*ا( ) 6

قد قَ .  من قَِبل �*قا�هناA �هتما@ بالغ بها Fتلك ن I نظر( N ): )�خل �لساحة 
بعضها سبق Nته من قبل6 بعضها لم )كن قر). �ألعما� )جر" قلO فيها 

من 6 ثم عدN[ 5 قر�Wتها من جديد I �لف�Z �ألخ�Y سنو�5 طويلة ذقر�Wته من
بطبيعة �`ا� _: N موقف من تلك �لر�يا5 �ل\ سبق ): .  �لكتابة عنها)جل

  Iبينما بI 6e بعض �ألحيا:قد تغY قد الحظت ): هذ� �bوقف قر)تها6 
فمثال قر)5 ��ية �لطيب صالح عندما صد�65 )نا :  كما هو�آلخربعضها 

 I 6امعةnخر با�(oكر )نها شدتp( ال6 ستينا5 �لقر: �bاq عن ��� �;ال�6 
فقد نفر5 " �لرهينة")ما ��ية .  �)يا فنياtاهها)نo كونت )يضا  ال )pكر s: كنت

 v { �لعكس 6س ;ا6 لم )}م صد�ها I مxyzمنها حw قر)تها للمر� �أل
من موق~ منها �آل:p[ 6 قر)تها بنهم6 s: كنت )�x ): فيها عيوبا فنية 

مع هذ� فقد �ستمتعت بقر�Wتها �ستغربت موق~ �لقديم . مضمونية غY هينة
ُ " �مر)� خائفة")ما ��ية . منها ُ ِ�َ فقد �فعN[ o قر�Wتها ما ن

َ
y  ْ:ها ع�ن  صد

Yسقو� كثqا عليهم نظر�   من قر�ئها مر�بالسكر ) �لضغط ) �لقلب ) مغشي
ل ]�ها )�ك قِ  عد� من �لصحفيw باbستشفيا5 �ل\ نُ  طو��شد� تأثرهم بهال

Wية �ل\ _�5 ): تقصف أ �فاجَ �لقر��: { �ستكما� �لرzبأنهم �يعا م �
  .  مهما تكن �*تائج)عما�هم

 Fxy لت بكل ما� �ألحو�� حا �من نية خالصة ): )�خل { تلك 
�لر�يا5 بعقل مفتو� ناسيا ما _: N من موقف قديم من بعضها6 متناسيا ما 

من )سفل ��جاته ح\ با�ئا طلو� �لسلم )قبلت { قر�Wتها قيل عن � منها6 
 A�p عندها مقلبا �*ظر I فنها { تأملعكفت �نتحيت جانبا بلغت )عال�6 

مضمونها6 ثم � x�� 6�(� ما عت { بر�ة �هللا )كتب Yحد كب N[ الف�
 6x�� ال )ستطيع �ال��W بأنه �6غم �قتنا� بهشا� من ���W بشأ: هذ� �ألعما� 
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Wمن �آل�� x(� لم �ُ�  )خلصُت هو لب �`قيقة6 بل هو �ر�  فيه �لعز@ �*ية 
قر�Wً  نقا�ً 6 �*ا()عر� ): كث�Y من. x �لصو�" �الل �@ بهر� قَ جهد� I يَ  �6 

مو�قفه تبعا bا عند �آلخرين بل ْ رَ يَ  �W��� Y6 لكن �إلنسا: ال يغx�( ما Yغ :
يضبطها تبعا bا ير�� صحيحا ما ��@ قد �جتهد لم يدخر سعا I �£حقيق 

ه لع¥ لم )خطئ كث�Y فيما سطرتُ . �`يا� sعما� �*ظر� �*اقد��ل �@ �£دقيق 
 I� ا� تلك . لكتا"هذ�t �(خالفة لرb� Wناسبة كنت حريصا { ]ير�� �آل��bبا

كو: xy �لقا�§ �لفرصة ل توسعت p Iلك توسعا كب�Y ح\ ت�لر�يا65 ب
  . هناما كتبه �لعبد هللاقبال للمقا�نة بw ما ُكِتَب عنها 

�أل� لصد� �ليا طبقا £ا�يخ ¨منتلك �لفصو� ترتيبا  قد �تبُت � ª ية�
» { �*حو �£اN هنامن �لر�يا5 �ل\ تنا£ها با��yسة 6 :" N[ موسم �;جر�

)@°°¯®(�لسو��¬ للطيب صالح " �لشما� ²"6n� تر�نا wلعبد �لر³ن " ح
n�)®¯¶·@( 6ز�ئرx للطاهر طا� " عر( بغل"6 )@¯µ¯®(�لعر�´ �bنيف 

�لسعو�x لعبد� خا� " ºفسو"6 )@¹¶¯®(��مo لزيد مطيع �ما¸ " �لرهينة"
)»¼¼½@(لسحر " �أل� ح¿"6 )@µ¼¼«(إلبر�هيم �لكوÀ �للي¿ " يعقو" )بنا¾�"6 

 )ما ).@¹®¼«(لسلوx علو�: �zbية " �مر)� خائفة"6 )@¼®¼«(خليفة �لفلسطينية 
 Âئل �لفصو� ف�( I 5يا��ية من هذ� �لر� ��لطبعة �bذكو�� )سفل عنو�: 

باهللا �£وفيق6 منه .  �لكتابة عن تلك �لر�يةعند ]�ها  �ل\ �جعُت �لطبعة
      .  �لسد��
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        للطيب صالحللطيب صالحللطيب صالحللطيب صالح" " " " موسم �;جر� ]N �لشما�موسم �;جر� ]N �لشما�موسم �;جر� ]N �لشما�موسم �;جر� ]N �لشما�""""
5/ / / / ��� �لعو����� �لعو����� �لعو����� �لعو��((((Y5بY5بY5بYب / / / /®¯¶µ®¯¶µ®¯¶µ®¯¶µ@@@@((((  

 شماx Nمر  ]قليم  ُI yِسو��Å  )�يب) @¯¼¼« -¯«¯®( �لطيب صالح
َ وُ �لسو��:6 تُ  � شبابه �نتقل .  I )حد مستشفيا5 �لعاصمة �لÆيطانية��

N[  @رطوÇ�  حيث*د:ثم  6فالقاهر�  Éلقسم �لعر� I من  عمل لسنو�5 طويلة
بعد .  ترÊ بها ح\ صل ]N منصب مدير قسم ���yما�6إل�pعة �لÆيطانية

 فI �Z �إل�pعة �لسو��نية سافر �شتغل�ستقا£ه من �ل¿ ب N[ �� Ë �لسو��: 
م�فًا { )جهزتها6 ليشتغل ل6 �ل\ عمبعدها ]N قطر 

ً
¨��� ]عالمها �يال I 

كما عمل Îثال ;ذ� �bنظمة 6 بعد pلك مدير� ]قليميا بمنظمة ��ونسكو I با�يس
Éليج �لعرÇ� I .  

موسم : " ]N كثY من �للغا5ْت ِ�َ رْ �تب �لطيب صالح عد�� من �لر�يا5 تُ 
مة � حامد"" ضو �Ïيت"" مريو�"" عر( �لزين" "�;جر� ]N �لشما�� "

"Ðيته". من�6 �ل\ ن�5 أل� مر� I "موسم �;جر� ]N �لشما�: "حصلت �
b� :خر ستينا5 �لقر�(@zو�ئزنn� 65 { عد� منYب I  .@� �تم  @®¼¼«  

�لر�ية "I �مشق { )نه صاحب �الع��Z به من ِقبَل �ألكا�يمية �لعربية 
كتب خال� ع�� ظل ي� �ا� �لصحافة ". �لعربية �ألفضل I �لقر: �لع�ين

 �هناA جائز� باسمه I . �لعربية �للندنية" �bجلة"ا I صحيفة )عو�@ عموً�� )سبوعي
�*قد�ا� كتابة  �Yلقصة �لقص�  . �لر�ية 

�ية � �yِ " �موسم �;جر� ]N �لشما"تدُ  x�� 6حو� مصط~ سعيد
َ )بو� قبل ال�ته¶¶¶®باÇرطو@ �@   يؤثر فيه p[ 6WÒ لم يكن َشبF ال. @6 تُُو��

ال يؤbه ما يؤلم �آلخرين Wال يفرحه ]طر� "Ô د�سة . يبكيهb� خل� I ��غبًا
ْ رَ قت _: �*ا( يَ b� I :)ند��Õو� �فو:  �� عظيما جلبه معه �الستعما�6 ف

=: شديد ��_�p W قد�� عجيبة { . )ال�هم ح\ ال يُؤَْخذ� َقنَْوً� ]N �£عليم
I º �للغة �إل×لÖية تفوقا  Fتفوا جعل ناظر مد�سته عظيم�الستيعا" �لفهم6 
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يساعد� I ��ها" ]N �لقاهر� bتابعة ���سته �Øانوية6 فو�� )مه بال �مو� ال 
Wهذ�6 ضوضا := N[ ألبد �خر عهد� بها�. 

بنسو: �لÆيطانية� �Ù( كنف I Ú� لقاهر�� N[ صل wح_: 6 �ل\ 
بنسو: مست�قا يهتم Ûضا�عميدها � Zتنامس ُ�ن فِ 6 �عتنق �إلسال@6 

بنسو: .  عند موتهالقاهر�ب� Ü6 كما _نت م�Yيهتم بمصط~ �هتماما كب :=
�س 6Ý حية Þ xy¥ عنه �nميع عندما ح\ تعطف عليهتمر5 بمثابة �أل@ �لر

تم5Ö حياته بالقاهر� ßلوها . �`كم عليه بالسجن I *د: بعد pلك بأعو�@
Wأنه �لة صما� .من �bر�p[ 6 _: ال يستطيع نسيا: عقله )بد�6 

 p[ سعة�بعد �لقاهر� سافر ]N *د:6 �ل\ تفوI º جامعتها تمتع بشهر� 
�( N[ صل�y� Êجا5 �لعلمية6 )صبح �كتو�� المعا I �القتصا�6 مؤلفا مرموقا 

لم تقتz شهرته { �bيد�: . I �أل�" ما فتئ I �لر�بعة �لع�ين من عمر�
 ِ̈  :_ p[ 6@ميد�: �لغر� N[ عر� بل تعدتهb� َمن ير wعليه ح à( ح\ لقد Wٍنسا 

�حدٍ يعا��لزما: _:  :� I Wبع نسا�(  : I همند6 �ل\ _نت �بنة ضابط :�
�£حقت âامعة )كسفو�� ��yسة �للغا5 �ل�قية6 =نت  6wهندسb� سال�

تعرفت ]N مصط~ سعيدx�� 6 حرA ثم م���Z بw �عتناÏ� ºوpية �إلسال@6 
ºل�� N[ wباسمه . فيها �`ن �Yقة صغ�لكنها I �*هاية �نتحر5 بالغا¨ تا��ة 

 ".مسZ سعيد6 لعنة �هللا عليك: "هاتقو� في

�Øانية شيال جرينو�6 =نت بسيطة حلو� �bبسم �`ديث6 تعمل I مطعم 
=نت pكية تؤمن بأ: �bستقبل . با*ها�6 تو�صل ���yسة �ال Ï� Iو�تيكنيك

ºيصY بw �*ا(للطبقة �لعاملة )نه سيWä يو@ تنعد@ فيه �لفر 6: �يعا 
ق. ]خو� 5(� p[ 6د )حبته �غم معرفتها ): �تمعها لن يغفر ;ا حبها لرجل )سو�

�ألعما� �لفاضحة åلغمو��نتÂ بها �bطا� )يضا ]I . N سو��� �لسحر 
 .�النتحا�

�ØاØة ¨جة جر�� ناجح )ّ@ Øالثة )بناW » ]يز�بيال سيمو�6 �ل\ _نت 
 لكنها تشتاI6 º �عيا5 �لÆتذهب للكنيسة صبا� � )حد بانتظا@6 تساهم 
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]N ]فريقيا6 فوجد5 ضا£ها I مصط~ سعيدx�� 6 لفق ;ا �ألكاpيب  صو� ;ا 
بال�� كأنها çبة ت�² فيها �لوحو6Ú ¨�عما ): شو��� �صمة بال�� تعج باألفيا� 

قد )حست )نه قد منحها �لسعا�� . �ألسو� تزحف فيها �£ماسيح عند �لقيلولة
لكن هذ� �لسعا�� لم تد@p[ 6 .  بأÙتها �ل �ماتها فأحبته مضحيةً �ألبدية6

]I :_ �p �لسما6è W فأنا متأكد� )نه : "�نتحر5 » كذلك تا��ة �سالة تقو� فيها
سينظر بعw �لعطف ]N طيش �مر)� مسكينة لم تستطع ): تمنع �لسعا�� من 

ٍ̧ �خو� قلبها لو _: p Iلك ]خال� بالعر� جر� لكÆي ¨ Wهللا . ا� oêليسا
oيمنحك من �لسعا�� مثلما منحت." 

��بعة عشيقاته » جw مو�(6 �ل\ Ïث يطا��ها ثالë سنو�5 )�pقته 
ضì بكل WÒ من )جل نيلها ح\ 6خال;ا ش\ صنو� �إلهانة �الحتقا� 

Ý �Yال يكّل : "قالت )خ äمن �لطر��)نت ثو� هم  . N تعبت من مطا��تك oن[
من جرب )مامك .oجا )نه بذلك ينÂ مأساته معها6 لكن 6 ف جها ظان� "تز

�ألمو� ¨��5 تعقيد� بعد �لز�¸p[ 6 بقيت تعامله باحتقا� �أل�بية �لصميمة 
للرجل �ألفريe �ألسو�6 فكأ: ¨�جهما _: من طرفها » فقطp[ 6 _نت تقر� 

�أنه غY موج 5Wم\ شا Ýهماs6 باإلضافة ]N و� I حياتها�الستغناW عنه 
Ý حتقا�ها �لشديد�N[  َeِ قتلها6 تلكقد �فعته تzفاتها . خيانتها 

ْ
ل
ُ
(فحو�م 

 سبع سنو�5 خر¸ بعدها �ت�� I )صقا� �أل�å من با�يس ]N به I �لسجن
 I لسو��: حيث �ستقر� N[ هاية*� I 6 �عو�Aبانكو N[ Âل� N[ كوبنهاجن

�شxZ )�ضا ¨��عية6 تز¸ حسنة بنت êمو�6 �xقرية �لر yين6 ب منها)× 
�ندفع I حيا� �*ا( يشا��هم )عما;م )فر�حهم )تر�حهم6 s: )خ~ عنهم 

  .ماضيه
 I Yحمد شعb 5(قر )مو� wعن ج @îبمناسبة �لمنتديا5 "

نالين�Öت عنو�: "سو��ن{ 6"ïقالو� عن �لطيب صالح �pما"Nا£� @î6 �ل" : x(�
ه6 لكّنه _: بعضهم )ّ: ثمة مالمح بw شخصية مصط~ سعيد �لطّيب نفس

يمكن بعض "صحيح6 كما يؤ�د6 . حريصا طو� �لوقت { ): ين~ �لعالقة
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)نا6 كما )قو� ��ئما6 )ترA �لو�قع . �لشخصيا5 ): يكو: ;ا جذ� I �لو�قع
)نÐ ح\ لو _: هناWÒ A حقيe قد حد6ë )نÐ مصد�� . يتحو� ]N حلم

عندم". فيتحّو� Ç� Iيا� ]N حلم �ر¸ هكذ�Ýهل عشقت يوما : ا نسأ
لكن ". لكّنها _نت )سكتلندية6 تزّجتها لم )قتلها. عشقُت : "]نكلÖيةð ïيب

wفy� �Ùّ امعة �أل��نية كشف �لطيبn� 5�جw : منذ سنو�I 5 ]حدx ند
تعرفت عليها I . مو�يس شخصية حقيقية6 لكنها ليست » نفسها I �لر�ية

* N[ vصو_: . جذ�بة حقا.   b� Iتحف �لوطo·½¯®د: �@ �لشهر �أل� من 
�نت . }دثنا سأ£o من )ين )نا.  b� Iتحف �نذ�A معرå عن �لفن �النطبا�

pهبنا ]p I . Nلك �`w ف\ يافعا6 ال بد من ): تعZفو� بذلك åعرb� خرجنا من
)مضينا بعض �لوقت I �`ديث عن )مو� �مة6 بعد pلك لم  Âها قطمق�( .

من pلك �للقاW علق �سمها . �سم �لفتا� جw مو�يس6 قد )حببت pلك �السم
)�خلته �لر�ية ñكر�p I :ل\ يعلم بها �هللا� xبعض �ألمو� �ألخر ".�السم 

 من �حلته ]N *د: بعد سبع سنو�5 قضاها ��y�  Iسة سا�� �لر�ية يعو� 
ò x�� 6يتعر� { مصط~ سعيد 6Aبريطانيا6 هنا I قائع حياته �لغريبة Ý ó
��x يمو5 غرقا I )حد فيضانا5 �*يل . I يعد x�� 6xهنا يبتد§ �� �لر�

نظر بعض من كتبو� عن �لر�ية �ستمر��� bصط~ سعيدp[ 6 جعله صيا { 
ال�� �مر)ته من �: معا�فه �لسابق6w كما )بد5 )�ملة مصط~ سعيد ( Ýمو�(

 بعد مو5 ): ت ¸تها I ): تقZ: به بدال من � �لريس ]: _: ال بد �غب
  .قرينها6 حw )�غمها )هلها { �لز�¸ من � �لريس قتلته �نتحر5

y نقف WÒ �(x�� 6 "موسم �;جر� ]N �لشما�: "ه هو عنو�: �لر�يةي
 )عر� �لسبب I لكo ال.  فيما )تصو�يشN[ Y بال� �لغر" هجر� �bسلمw ]�ها

 �غم )نه 6 _:مF  عُ 6جعل �bؤلف للهجر� موسما �أنها WÒ جديد طا�§ لم يكن
يÆ¨ �سم �فاعة I هذ� . موجو� متصل منذ بد�ية �*هضة �لعربية �`ديثة

�ستفا�  )�� Aهنا N[ 6 فهو )شهر من سافر�Yكب �¨�لسبيل6 كما نعر�6 بر
ن� ما _: قد كتبه عن ] �� Ý قعقامته I فرنسا6 �ل\ لم يAZ شيئا Îا 



 

 

١١

ضاعنا ( wضا� �لفرنسي( wفصل �لقو� فيه مقا�نا ��ئما بخال;ا ]ال pكر� 
wسلمb� نö . شيئا x� بل طا�فافإp: لم يكن سفر مصط~ سعيد ال �لر

 ثم كيف يقا� ]نه. 6 كما قلنا6 )مر قديم سبقهما بأكø من قر:�لسفر ]N �لغر"
موسم �غم ): �لر�ية لم ترصد سفر )حد من �لسو��: ]N �لغر" سوx �ثنw ليس 

 ïYهذ� فقد )فا� غ } �سو�W بما كتب عن tربته : �فاعة قومه )يما ]فا��عال
I بال� �لفر×ة ) بما تر�ه من علومهم �تبهم )ثناp Wلك بعد �جوعهß 6ال� 

ثم ]: �ألمر I �لر�ية .  I خدمة بال�هما� قيمةpبطلينا6 �لثين لم نر منهما ]×ا¨� 
�با ألنهما لم يبقيا ( N[ لم يقف عند هجرتهماقد �نتÂ بعو�تهما ]y� Nيا� 

  . هناA مهاجرين
ßاصة ): �لر�ية "موسم �لعو�� من �لشما�: "فلعله _: �ألنسب ): يقا� 6

 )ما حديثها عن بطل لم تتحدë عن )WÒ x يتصل بإقامة �لر�I x بريطانيا6
بعض ب�لر�ية مصط~ سعيد هناA فقد ��� b� Iقا@ �أل� حو� عالقاته �nنسية 

ال هو ال : �لنسو� �لÆيطانيا65 تلك �لعالقا5 �لسخيفة �ل\ لم يستفد منها )حد
ثالë منهن : قومه ال �لعشيقا5 )نفسهن6 �لالà �نتهت حياتهن �يعا بالقتل

�يا �ته قد �نتحر هو )يضا )��حo من هذ� . لر�بعة قتلها هوßََْعَن )نفسهن6 
xزعج�£حليل �*قدb�  ٍَخَر ُ�ْد� WٍÒ N[ xفت جهدzلكنت )سعد ! 6 ف :p[

wا(6 فأنا ال )حب �;الس*�!  
 Wثنا( x)ما ]: _: �bقصو� بموسم �;جر� ]N �لشما� هو ما ��� �لر�

حة �ل\ ال )جد ;ا مÏ� ��Æتة بل �ر� �غبة سباحته I �خر �لر�ية6 تلك �لسبا
ْت I �ماغه بغتة كما سو� )ضح الحقا6 )ما ]: _: �bقصو� بهذ�  Fَطق �pشا
�لعنو�: هو ما شاهد� �لر�x )ثناW سباحته �bذكو�� من )�Ù" �لقطا » طائر� 

 م�فا فوقه I �لسماW ناحية �لشما�6 �أ: �لظر� �Çط�Y �ل\ _: يعو@ فيها
سط �*هر تيا�� �لشديد تسمح Ý با£طلع ]�Ù( N" �لقطا  Aال;� }

)ما ]: : )هذ� �حلة يا ترx )@ هجر�ï )قو�: �النشغا� بها ]N هذ� �`د �لتسا¾�
_: �bقصو� بالعنو�: هو ما شاهد� من )�Ù" �لقطا �نذ�A فكيف يتسق �لعنو�: 
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ة مع قوÝ ]نه _: ال يد�x )كا: ما شاهد� ��x حسم �bسألة بأنها هجر� ال �حل
p Iلك �لوقت من �لقطا �حلة )@ هجر�ï ثم ]: مسألة �لقطا لم تستغرº بضع 
 I ن ��زb يث ال تشغل ��هن )بد� ]الÛ تماما å�� وö } 5Wجاûما65 

فكيف تصلح تلك �إلشا��6 �غم . �لر�ية بكل تفصيالتها تر��Ö مرهقا
¨ها �Ïالغ تناقضها �`ا� مع �لعنو�: كما ضحت �نفا6 ): ��ضيتها ðsا

  ï:لك �لعنو�p و�ê « :تكو  
)نا من ��ين يهتمو: )شد . بعد �لعنو�: ندخل I �للغة �ألسلو"

لكن ليس معo هذ� )نo )نظر ]N . �الهتما@ بالصحة �للغوية �bتانة �ألسلوبية
ل { )نo الحظت شيئا فذكرته نبهت نفÐ { )¬ مقيا( �لصو�" �Çطإ6 ب

ال )قل øيثيا5 �ل\ . ]�ه ال )ك`� �Ù( oهم هو )نb� طئا6 لكنý :قد )كو
{ )ساسها قلت ßطإ هذ� �الستعما� ) A�p ح\ يكو: )ما@ �لقا�§ �لفرصة 

�ث�Y ما . للنظر فيما )قو� مر�جعته �£حقق من صو�به ) �`كم ßطئه
بل ]: بعض طالب قد . þ بناW { مالحظة من هذ� �لزميل ) A�pصححت )خطا

  . يبد: مالحظاتهم { ما )كتب6 قد �طئونo عن حق ) عن غY حق
)ما )سلو" �لطيب صالح فهو بوجه �@ )سلو" قوx مت6w لكنه ال �لو من 

Y من �ألخطاW �للغوية �غم هذ�6 s: لم تكن فا�حة كما هو �`ا� I )سا�ب كث
Ôِْ" َصْفًحا عن �;مز�b� 5ثبتة { )لفا5 �لوصل . كتا" هذ� �أليا@

َ
لسو� )

)ما . مفZضا )نها )غال� مطبعية ال �فية6 s: لم )ستبعد ): تكو: )خطاW منه
Ýفمنها مثال قو Aهنابإثبا5 �لو� " لَْم يبد: "�;نا5 �ل\ تظهر I )سلوبه هنا 

حاجبا� : "6 قوÝ يصف حاجبw"لم َفبْدُ : "�nز@6 �لو�جب حذفها { )¼®ص(
ًة فوº عينيه

F
ِهل
َ
�bفرå )®®ص" (َفُقوما: ) 6"wمثلها"يقوما: هاللكنا )نا : "6 

ِميَ¥ْ ���سة"عوضا عن ) ¶½" (هو ¨مالW ���سة َ̈"Ýقوبا£عر� عليه من : "6 
يكن قد تا� أل: �لشخص ��x يقصد� لم " �£عر� ]�ه"بدال من ) ®®ص" (قبل

يصنع  Ý ر�� ): يعّر� نفسهb� نسيه ح\ يتعر� عليه6 بل  ç" عنه )(
Ýقو_: �bد� �لعمو� : "�لطر� �آلخر نفس �ل�6W فَيْعرِ� �هما �آلخر6 
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قوÝ)½·ص" (عقال مريعا: "6 صحتها" عقل مريع�سY ��ثر هغ 5 : "6�Wر�b�
�Y¹ص" (�لكثµ ( ر�يا"يقصدb�"6 )ما	ف Wا£�يَا5" لو )��� �عها باأللف 

َ
6 "�لِمْر)

Ýقو�لصو�" )°°ص" ({ �لشاطئç wبا5 كثيفة من �*خل سو�´ ��ئر�: " 6
Ýقو�£عويض عنها بتنوين ألنها مرفوعة6  Wت : "حذ� ��اÏ� 5َ�ْعِك من بنا

"� )حدهم 6 مثلها قو"َ�ِقيِك "6 صو�به كما ال �~ هو )¹¶ص" (يا بنت �ذ
ْعِطها: "المر)�

َ
ْعِطيها: "6 �لو�جب ): نقو�)½¯ص" ()

َ
("Ýقو 6" : Yلنسو�: �لغ�

ر�5 Fر�5"بد� ) ¹¶ص" (مطه Fطهb� Yمثلها"غµ( 6·®ص" (�bنافسة �لغY _ملة: "6 
Ýقو" : Òِيَرُْشو"بد� ) «¯ص" (ير."  

هناA مثا� �خر �تلف شيئا عن �ألمثلة �لسابقة6 �ل\ تتعلق  باإلعر�" )
فالر�x يقو� . ببنية �ل�مة6 هو يتعلق باbعجم �ختيا� لفظة بعينها �: سو�ها

 wح ëثم عما حد Öبال� �إل×ل I هله ]بّا: �لغربة( I ستمرb� �Yعن تفك
ِلَفْت عيناx )شÕ;م من : "�£قاهم بعد �لعو�� ]�هم

َ
(تعو�p( 5ناx )صو�تهم6 

 I ما فكر5ُ فيهم �øهلة . �لَغيْبةك �بينهم WÒ مثل �لضبا" أل oقا@ بي
p[ 6 كيف َيَعو�Fهم I �لغيبة ثم يقو@ بينه بينهم ضبا" عند )½ص" (�)يتُهم

 oثم ما مع ïWم"�للقا;Õش( xلفت عينا(ï معp oلك "تعو�p( 5ناx )صو�تهم6 
لم تغب : "لكفكيفb� ïفرå ): يقا� بدال من p. )نه لم يكن تعو�F عليهم قبال

 Nنشغا�عo صو�هم ال )صو�تهم خال� �لغيا" جر�W تفكb� xYستمر فيهم 
  .  مثال" ��yئم بهم

 Yالحظ ): _تبنا غbعجم �للفظى فاb� ديث عن`� ºسيا I ما �منا
حريص { �ستعما� �أللفا� �لسو��نية �لzفة { عكس ¨يد مطيع �ما¸6 

ما5 �لعبا��5 ��منية هنا ها هنا b� Iوضع ��x �هتم بنø طائفة من �ل�
�غم ): )سلو" �لطيب " �لرهينة"�bالئمÎ 6ا )ض~ طعما يمنيا �يال { ��ية 

]ال ): �لطيب صالح6 حð wرx حو��� . صالح بوجه �@ )م� من )سلو" �ما¸
 بw بعض �لعو�@6 ال يهجر �لفصì كما يفعل كثY من �لقصاصw ��و@ بل يظل
مل ما بها مع �صطنا� تر�يبا5 )لفا� قريبة من �مهم طريقة تفكYهم مع 
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 عمك )خذ شF عر�ب غَ )": تطعيمها بلفظة �مية { قلٍة كما I �لشو�هد �£ا�ة
فوقها �سة جنيها5 )يضا6منه ³ا�ته �ÏيضاW �ل\ تعرفها " ." F} هذ� ºلطال� 

جد�p[ 5ُ شئُت . � ليست ³ا��هذ� جو�. )�ل ³ا�� Ï� Iت ûها  oمن يعطي 
. "حكومة �@ فا��.  ال يستطيعو: بناWهاٌ� وْ شفخانة ;م حَ ". "فيها ثالثw جنيها

 ثالثة âماهYهم لو��يهم "( wم� �� ��x يفلحو: فيه ðيئو: ]�نا مر� 
� كنا مرتاحw )يا@ �إلنكلÖ من هذ.  يسقط عال:6 يعيش فال::الفتاتهم
شةy�."  

 غY متقن6 به هاbالحظ )ن)ما بالنسبة £صوير �لشخصياI 5 �لر�ية ف
�Yال. ثغر�5 كثلقد pكر �لر�x )نه6 : تعالو� ننظر I شخصية مصط~ سعيد )

حw �� من بريطانيا6 قد ¨��� مصط~ ضمن من ¨��� �غم )نه لم تكن بينهما 
هل �لقرية بل طا�ئا عليها )تاها من  ال _: مصط~ من )6)ية صلة ال تقابال

فكيف pلك6 .  ماضيه شيئانْ  ) قَ نْ �bجهو�6 =: حريصا { )ال يعر� )حد مِ 
ßاصة )نه مكث طو�� �لزيا�� ال ينبس ببنت شفة6 هو )مر معقو� ما ��@ لم 

  يتناI مع تكن بw �الثنw )ية عالقةï )ال ]: هذ� تطفل ت�z غY مفهو@
ثم ]: �لر�x يصف . �مة I �البتعا� عن �*ا( �لعيش I عزلة�غبته �لعا

� لقاW بينهما بعد �لزيا�� ( I ~م بأمصط�ا يتÎ øنه _:6 كعا�ته6 يسمع )ك
̈حا@ : ترx كيف عر� بعا�ته تلكï ]نه لم يلقه سوx مرتw). ½®ص(  I v�أل

فتح مصط~ فمه ألنه �لز�� �لكثYين xy �جوعه من �Çا�¸6 من �لطبي� )ال ي
لم تكن Ý بالر�x صلة كما قلنا6 ßاصة ): �آلخرينÛ 6مد �هللا6 قائمو: 
¨يا��6 فال ��� من ثم أل: ننتظر من مصط~ �ما @îبالو�جب فيما �ص �ل .

xp « ها ح\ يعر� ثم هاWم )ثنا�نه تر�ه يت[ x �bقابلة �Øانية6 �ل\ يقو� �لر�
 . شخصيته

F
¬
َ
عر� ]p: ): ��ته �لسما� ال �لï@î ]: هذ� عبا�� ال يقو;ا فك

�سعة عر� من خال;ا )نه يؤثر �لصمت {  �ًÆمصط~ خ َÆَجل َخ� xسو
  .�`ديث6 هذ� الينطبق بتاتا { حا£نا
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ليس pلك حسب بل ]: �لر�ية تصف مصط~ بأنه لم يكن يعر� 
 �6لضحكy� Y6 ثم =: عقال خالصا ال يهتم بغOلعل� ºفو£���سة �الستذ_� 
بغتة ��Z �ألكاpيب �لضاحكة �د� بها �لفتيا5 �لنساI W بريطانيا نفاجأ به 

قت �حد  I Wغر�مه عد� نسا I يوقعفهو يقو� . بسهولة تامة�لÆيطانيا65 
 I يث مبا��  يقع { �*يل �لسو��:إلحد�هن مثال ]: بيتهÛ :( يمد يد� يمكنه

هو نائم I �ل²ير فيد�عب ماW �*هر6 s: �£ماسيح تزحف I �لشو��� ساعة 
pلك�لظهرية 6I Yبال�� �لفتا� � يث N[ wمن ثم يز��� تعلقها به6 �`نثم ]نه .  

ðعل من غرفته معبد� هنديا بالر�ئح �ل�قية �Øقيلة �ل\ تدير �yما� � يوقع 
)كø ع øغر�مه )ك I عشيقاته ºل�� I :ن بأنهن �آل; Wاòن طريق �إل

ترx كيف �ستطا� تغيY شخصيته { هذ� �*حو �لعجيب . �لساحر �لغامض
: ): òدÝ ë ما ينسخ شخصيته �لقديمة يضع مÕنها تلك �لشخصية �
طة �bخا�عة �ل\ تميتنا من �لضحك { تzفاتها  �لظريفة �Çفيفة �لظل �bخط�

�يف ص ïيلها)قا ًyع ي� َ�ِ رْ � بُ ا� هذ� ��x _: يتعI ø صد��� قبال  Fا قد َقط
 wغر� منا بل { ح wح } ªبهذ� �لش xكيف تطو� يا تر ïيلَهاp�لسمكَة 

  . غفلة من �yهر �pتهï هذ� ال يكو:
 xمن ناحية )خر  من ):سعيد مصط~ ح�Õما )بد�  ه يقنعفإ: �لقا�§ ال

قعت ]حدx عشيقاته قد  I يقو� ;ا ]: بيته :_ wيبه حpحبالة )كا I
�لسو��: قائم { �*يل مبا�� ح\ ]نه _: يمد يد� I �*هر هو نائم I �ل²ير6 

 pلك ): �لفتا� خرðة جامعةُ . s: �£ماسيح تزحف I شو��� مدينته I �لقيلولة
*ضج6 تعر� ة تما@ �ج)كسفو�� ��ست �إلسال@ �أل�" �لعر6É فÂ فتا� ناض

 zمضاعهم6 بتها òتل �لسو��: (عا6 �bست�قو: �لÆيطانيو: �ي�لعر" 
قد كتبو� عن � I WÒ �لسو��:6 فكيف يا ترx صدقت مثل تلك �ألكاpيب 

ال �لساpجة �ل\ ال تنط¥  ïنفسهم( wجانb� } كيف يمكن ): يمد  نعم
 I ل²ير فيعبث بها� I هوميا� �*يل ح\ لو _: يسكن سفينة �إلنسا: يد� 

�يف فاتها ): تسأÝ عن عد� �*ا( ��ين تأكلهم �£ماسيح �لز�حفة  ïWاb� تمخر
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I �لشو��� عندهم6 عن �لظر� �ل\ ساعدته { ): ينجو من فكو�ها ال 
يكو: من بw ضحاياهاï يا �بن �`ال�b� :_ �p[ 6تحدë �نونا فليكن 

. �bستمع �قال x�ps _نت �bستمعة �لÆيطانية �نونة » )يضا فليكن �لر�
�قال يبدx �ستغر�به من nوW مصط~ سعيد ;ذ� �لb� @îضحك �غم سطو� 

 . بطالنه سخفه( Wغلبه �`يا )ما ]�p _: �لر�x قد )صابه �لعته كذلك )
 لقلب �لفتا� �ل\  { عقله فرحته كسو��¬ بغز �بن بت�ْت شF جامل بتيFه ) غَ 

 ذِ تنتê N[ Oت¥ طنه مُ 
�
N وضو� منb� I ما N[ قلبها فلم يتنبه Yلغ )هله 

هلس فلنكن öن �لقر�W ��ين )بر)نا �هللا من � pلك من �لعقل Ûيث ال يفوتنا 
Ý نقو�  .  �لعب غYها: ): نطر� هذ� �لسؤ��6  

 5�p I 5نفس ثم كيف يكو: عند �لرجل )�بع عشيقا ��لوقت 
�bدينة ال تعر� )x منهن بذلك ال تغا� من منافِساتها �ألخرياï5 )يَُكنF �`و� 
öن ال نعلمï )@ ]: هذ� هو �£عايش  6 Fقد نز� �هللا من قلوبهن �لِغل àلال� wلع�

  عليه مصط~ بن سعيد�ïَ دَ �لسلx�� O ظل يطمح ]�ه �لب� فلم  يستطيعو� قَ 
: مصط~ سعيد )ستا�p جامعيا I *د: �قتصا�يا �bيا كذلك كيف يكو

يرتكب جريمته �ل\ قتل فيها ¨جته �إل×لÖية �ل\ ال بد ): يكو: �لعالم 
قد سمع بها عرفها عرفه جيد�6 ثم يعو� بعد �لسجن ]N بت� �: ): يشعر به 

)ما@ �جل متمÖ )حد ) يتعر� عليه )حد6 ثم ي ¸ �مر)� سو��نية فال تشعر )نها 
عمن حوÝ بل تأخذ� { )نه �جل �ي~ ��ïx لو _نت جد��� ) كرسيا ألنبأها 

  . قلبها ): ¨جها ليس �جال ��يا
بل كيف لم يتذكر )مه بعد ): ��çها ]N �لقاهر� لال£حاº بمد�سة ثانوية 

 xبت� كر� )خر N[ �� :( N[ Aهنا):_ wحد� يتيمة ح� منكسا �� ]ال مر� 
�)سه بعدما }دته جw مو�( ¨جته I �لفر�Ú ): يقتلها xy تهديد� ;ا 

لم يأكله قلبه عليها لم )بسبب تأبيها عليه 6Ý لم ترسل6 فلم يرسل ;ا خطابا 
بل ]نه حw بلغه خÆ موتها لم يشعر بأx حز: لم يفكر I �لعو�� يأكلها قلبها6 

لم يفكر I ¨يا�� قÆها ل لم ينشغل بها )صال6 بل ]N �لسو��: £لe �لعز�W فيها ب
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 Wهاتيك �ألعو�@ �لطو��6 بل لم يفكر )ثنا �]قامته I بال� y: عو�ته بعد 
Öلوطن6 بل لم �إل×ل�  x( I من )قا�به6 بل لم يفكر I بت� ûه سو�W �لقرية )

فتهما ïÝ يفكر Ï� Iحث عن  بيته م�Yثه �لثين ال بد ): تكو: )مه قد خل
 I اجة ]�همÛ :_ حث عن )حد من )قا�به6 ��ين البد )نهÏ� I كما لم يفكر

معقو� هذ�ï ليس هذ� . ظرفه �bأساية �ل\ نعرفها � يأتنس بهم يستدفئ(
 بعد pلك صفحا فلم ت� ]�ها Ûر�  )مهفقط6 بل ]: �لر�ية قد Ôبت عن

ت �لر�ية للعديد من �ألشخاص ��ين مر� )خرx )معقو� هذ�ï لقد �تسع. �حد
لم يقدمو� ) يؤخر� I )حد�ثها ) شخصياتها6 بل _نو� عبئا باهظا { بنيتها6 
فكيف لم تتسع ل�مة عن )مه ترينا { �ألقل كيف _نت تعيش )ثناW غيا" 

غر�ئز ال�بنها عنهاï ]ننا هنا ]¨�W تماثيل شمعية با���  @� شخصيا5 من `م 
مطامح �ضا قلق فر� �بتها¸ طمع قناعةمشاعر �ýا  ...  

بل كيف �ستطا� بكل تلك �لبساطة �لسالسة ): يتعايش مع �مر)� )مية 
بعد �لفتيا5 �لنسو� �لÆيطانياb� 5ثقفا5 �`اصال5 { ){ �لشها��Î 5ن 
*فåZ )نه �ستطا� pلك بطريقة ) ïAعسلهن طو� ]قامته هنا I قا�ç :_ 

ما �bشاعر �ل\ _:  ïلكp ية فلم توضح *ا كيف تم�بأخرx فكيف سكتت �لر
قع �bقا�نة بينها بw �لنساW { نفسه òس بها öو ¨جته �لسو��نية 

�لÆيطانيا5 �لالà عرفهن هناïA ]: مثل هذ� �ألمر ليس با£فاهة �ل\ يو� بها 
{ مثله . مية �`يوية �Çطو��صمت �لر�ية عنه6 بل هو )مر I منتÂ �أله

بل لقد _:  ينب� ): يكو: ميد�نا للتصا�@ . ينب� ): تد� �لقصص �لر�يا5
لكن �bؤلف لم يهتم ب�W من pلك6 فضيع { نفسه . بw �لشما� �nنو"
علينا فرصة ثمينة.  

ثم ما �لسبب يا ترx�� x �فع مصط~ سعيد ]N فعل ما فعله باÏنا5 
نسو� �لÆيطانياï5 ]: �لرجل لم يظهر )ية مشاعر طنية طو�� �لر�ية ح\ �ل

6 لم بال��بل ]نه6 حÎ . N[ �� wا فعله �لÆيطا: ببال��فيهن يقا� ]نه _: ينتقم 
ح\ . تنتفع به من ���سته I بريطانيا خÆته �لعاbية هنا�pA قيمة يقد@ ;ا شيئا 
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طنه بما p Iلك عندما _: هناA لم òدë ): فك I شخص x( طنه ) I ر
 ظل ي�" �Çمر بعد عو�ته6 لم ُفبِْد )ية فقد pلك فوº.  كما قلنا)مه )قا�به

{ هويته �لقومية ) �yينية ) �الجتماعية بأx حقا ]شا�� يفهم منها )نه حريص 
لقد . لقد pهب ]N بريطانيا �� فلم ينتفع منه طنه ب�W { �إلطالº. حا�

بل ]: �لر�x قد )كد )نه لو _: مصط~ سعيد قد . _نت حياته عقيما تما@ �لعقم
 ��� عو�� طبيعية للسو��: توv منصبا سياسيا ) ]���يا لÕ: كأx مسؤ

صحيح ): )حد �bسؤلI w مؤتمر . سو��¬ �خر فسا�� �öر�فا �ختالسا
 �لقا�� ûها قد pكر ): مصط~  Iيةسا�ب �£عليم�ألباÇرطو@ خاص بتوحيد 

أنه ب )شا� ]N تأكيد�سعيد _: �ئيسا nمعية �لكفا� £حرير )فريقيا بلند:6 
لكن )ين �لشو�هد { ): مصط~ سعيد _نت عند� تلك . ..	سو� òر� بال�� ب

 ïطا: )فريقيا  �bشاعر öو طنه سائر )
: يثه مع قريبه êجو"هذ� صف �لر�b xا ��� p Iلك �bؤتمر خال� حد

بد� �الهتما@ ". كنا مشغولI w مؤتمر: "قلت Ý". هل من جديد Ç� Iرطو@ï: "قا�"
فسا�  xجهه6 فإنه òب )خبا� �Çرطو@6 خاصة )خبا� �لفضائح �لرشا }

@Õ`� . َ بما�p : " ما öن فيهÐَِ قا� باهتما@ بالغ �ضح6 قد حز I نفÐ )نه ن
b� هذ� :قد فضلت �ختصا� �لطريق". ر�ïيتآمر 6Wبإعيا Ý عا�� : "قلتb� ���¨

 Fناقشة سبل توحيد نظb عن ع�ين قطًر�  )فريقيًا wبمت مؤتمًر�  �عت Ý مند
قا� ". كنت )نا عضًو� I سكرتا�ية �bؤتمر. )سا�ب �£عليم I �لقا�� ûها

كيف يفكر هؤالW . يمفليبنو� �bد��( )ال ثم يناقشو� توحيد �£عل: "êجو"
öن هنا )ال�نا يسافر: �6*ا(ï يضيعو: �لوقت b� Iؤتمر�5 �لî@ �لفا�� 

  للمد�سة
ً
)لسنا بï��ً )لسنا ندفع �ل��ئبï )ليس *ا حق I هذ� . كذ� ميال

� Ç� I WÒرطو@ ïتÏ� .@رطوÇ� I �zها تû لةy� نية�Öمستش~ . م
Ý نسافر xال توجد ��ية �حد� .  �لنساW يم� )ثناW �لوضع. ثالثة )يا@�حد I مر
)نت ما�p تصنع Ç� Iرطو@ï ما �لفائد� ): يكو: *ا �بن . متعلمة I هذ� �Ïت

ïال يفعل شيًئا  ".I �`كومة 
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لو . _نت ³ا�ñ قد فاتته6 فجذبُت nامها ح\ يلحق ب6 �ثر5ُ �لصمت
جهه6 فأنا هو هكذ� منذ طفو£نا_: �لوقت غY هذ� �لوقت لzخُت  I  : �zي

Ðنن qيغضب6 ثم نر wقل¿ . )حدنا { �آلخر حلكنo جائع متعب6 
لو _: �لزما: )حسن Îا هو عليه �آل: ألضحكته )غضبته . مثقل بهم عظيم

س �لوجو�6 )فو�ههم . بقصص pلك �bؤتمر
ْ
لن يصدº ): سا�� )فريقيا �nد� ُمل

ئا"6 تلمع I )يديهم ختم من �`جا�� �Øمينة6 تفو� نو�صيهم بر��ة كأفو�� ��
 Nرير �لغا`�خ��W من �bوهY �لفاخر  Wسو�� Wقا�¨ Wبيضا Wيا¨( I 6لعطر�
 Wألحذية تعكس )ضو��ت�لق { )كتافهم كجلو� �لقطط �لسيامية6 

نهم تد��سو� تسعة )يا@   لن يصدê ºجو" ).�لشمعد�نا65 تzَِّ �يًر�  { �لرخا@
�فت  6åقاعة �الستقال�6 �ل\ بنيت ;ذ� �لغر I فريقيا( I عليم£� Yمص I

 من �`جر �ألسمنت �لرخا@ �لزجا¸6 مستدير� ��ٌ . )كø من مليو: جنيه
 ُب من لِ ع تصميمها I *د:6 ��هاتها من �خا@ )بيض جُ ِض _ملة �الستد���6 

̈جا¸ �*و�فذ  قطع صغ�Y مصفوفة بمها�� I شبكة من خشب : ملو:]يطا�ا6 
�£يك6 )�ضية �لقاعة مفرشة بسجاجيد عجمية فاخر�6 �لسقف { شª قبة 
�حد منها Ûجم �nمل  �مطلية بماW ��هب6 تتدN من جو�نبها شمعد�نا5 

�bنصة حيث تعاقب ¨��W �£عليم I )فريقيا طو�� تسعة )يا@ من �خا@ . �لعظيم
. ر _�I x قÆ نابليو: I �ألنفا�د6 سطحها )ملس bا� من خشب �ألبنو()³

{ �`يطا: لوحا5 ¨يتية6 قبالة �bدخل خريطة �سعة ألفريقيا من �bرمر 
كيف )قو� bحجو" ]: �لو¨ير ��x قا� I خطابه �لضاb� . Iلو:6 � قطر بلو:

تناقض بw ما يتعلمه �£لميذ ðب )ال òدx��" : ë قوبل بعاصفة من �£صفيق
�قع �لشعب wب� من يتعلم ��و@ يريد ): ðلس { مكتب ثb� I . Yد�سة 

يI Wä 6}ت مرحة �يسكن I بيت êا� Ûديقة مكيف �;و�W ير 
 هذ� �W�y من جذ�� تكونت ]ننا ]�p لم ×تّث . سيا�� )مريكية بعرå �لشا��

�قع حياتنا بصلة6 » )شد خطًر� { عندنا طبقة برجو�¨ية ال  N[ تمت
 كيف )قو� bحجو" ]: هذ� �لرجل بعينه 6"مستقبل )فريقيا من �الستعما� نفسه
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 xZجته تش¨ :sيهر" )شهر �لصيف من )فريقيا ]N فيلته { �YÛ لو=�نو6 
فد� )نحاجيّ  Wعضا( :sفسهم اتها من َهُرْ�¨ I *د:t 6يئها I طائر� خاصة6 

ا� )قا@ tا�� عما��6 �و: ثر� فا�حة يَ  ضيFع �لض� ðاهر: بأنه فاسد مرتٍش 
فw )نصا� �لعر�� I �لغاباï5 من قطر�5 �لعرº �ل\ تنضح { جبا� �bستضعَ 

 Fقو@ ال هم Wجهمهؤال. ال يوجد عد� y� Iنيا ال �عتد��.  ;م ]ال بطونهم فر
لو )نه ". ا ال )طلب �bجد6 فمث¥ ال يطلب �bجد]نما )ن: "قد قا� مصط~ سعيد

جو� : ûهم يشبهونه. �� عو�� طبيعية النضم ]N قطيع ��ئا" هذ�جو� سيمة6 
�ك I حفلة �ختتا@ �bؤتمر ]نه _: . سمتها �*عمة( W��¨قد قا� )حد �لو

�pهتف. )ستا Ý Àما قدمو �ة ثيقة ]نك تذكرÀ بصديق عزيز كنت { صل: ")
_: هو �ئيًسا  لقسم . ¶«¯®_: )ستاy�  . @� xpكتو� مصط~ سعيد:به I *د:

]نه من )عظم ! يا Ý من �جل. �لكفا� £حرير )فريقيا6 �نت )نا عضًو�  I �للجنة
pلك �لرجل _نت ! يا ]لÂ. _نت Ý صال5 �سعة. �ألفريقيw ��ين عرفتهم

ضحك ح\ ". 	ى... سأحر� )فريقيا ب		: : يقو�_. �لنساW تتساقط عليه _�ئا"
�لو¨��W. بانت مؤخر� حلقه W³ة �لر¾سا¨ I ~6 لكنه �ختÝ5 ): )سأ��( ."  

 ëيا5 �لعربية �ل\ تتحد�هنا )حب ): )قف قليالp[ 6 ]: عد�� من �لر
تخذ من ×ا� �Ïطل �لعرI É �إليقا� تعن �ل��z بw �ل�º �إلسال� �لغر" 

نسو� �لغربياI 5 غر�مه Ùير� �مز� { هذ� �لكفا�6 �أ: �ألمم تستقل بال
قْنا . يا ;ا من فكر� سخيفة. بالفحولة �لفر�شيةتنهض  ِ̈ فها öن )الW قد ُ�

بأبطا� ناجحp I wلك �bيد�: حسبما توضح تلك �لر�يا65 لكن )طاننا ال 
WÒ �ال تستطيع ): Þر¸ {  6تز�� متخلفة تابعة لت� �لغربية �غم 

فماï:p[ �p يا �ت �ألمم تتحر� تتقد@ بتلك �لطريقةb :p[ 6ا . سيطرتها I �لو�قع
�لظر� �Ïهجة  �لÕ: �لطريق ]N }قيق �ما*ا مفرشة بالو� 6wبكت ع

�للياb� Nال�  �Õالنش��لقلق �لسجن �لفرفشة  Wماy��yمو�  ºال بالعر
�لقتل �لسهoلض� :لقد _: مصط~ سعيد يقو� للغربيw بلسا: �`ا�. ر 

عقب ال�ته بأيا@  6 حدë _: قد bا6 يظن بذلك )نه ينتقم"]نo جئتكم ç¨يا"
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هو يرسف محمو� � )³د �W بعندما  I  ألغال� بعد ): هزمه كتش�
ن مستخدما �لرشاشا5 مقابل �لسيو� �Ïنا�º �لقديمة فأسقط )كø من ع�ي

Æموقعة ت I wسلحb� لفا من(Ý قا� p[ 6 ير  كتش بصالفة �ذ" تز
  ".bïا�p جئت بتÞ xّر" تنهب": للحقيقة

 N[ خالقية ال(]: تقد@ �ألمم òتا¸ ]N فحولة علمية �قتصا�ية سياسية 
ثم كيف يظن �لعرÉ )نه6 بغز �لغر" جنسيا6 هذ� ]: صح )نه . فحولة جنسية

�ل\ تبحث عنها عند� �bر)� فعال يتمت Éفقو�� عند �لرجل �لغرb� ع بالفحولة
يهينه òقق �pته { حسابهï ]: هذ� ;و  Ýيذ�لغربية6 سو� ينتz عليه 

 . �لوهم بعينه( wنسائه ما يش]: �لغرÉ ال يرI x معا�� �ألجانب لفتياته 
wسد ملك لصاحبته من حقها ): . يهn� :( ما ��مت ]نه يؤمن Wتفعل به ما تشا

ق به I ثقافتنا �يننا6 ال ðد لَ عْ 6 ليس b� Ýعا¬ �ل\ يَ �لسن �لقانونيةقد بلغت 
�� ]: �لعرÉ ليشعر بالفخا� ألنه نا� �مر)� غربية6 لكن . I �ألمر )ية ]هانة )
ا 6 بل �bهم عندهم هو تقد@ بال�هم غناها سيا�ته كث�Yقومها ال يهتمو: �لك

�ال�تفا� { بقية �� �لعالم تمت!  åلعر�عه من ثم بدنيا� عيشه ]ياها بالطو� 
�لضعف  Oحا� �£خلف �لعل( I تنغمس فيه بال�نا x�� لوقت� I

�bهانة �لسياسية xعطونا: فكأ: شعا�هم. �القتصا�(ثر�تكم  خذ� نساWنا6 
طانكم(بائل لإليقا� برجا*ا I ح)حيانا بل ]نهم �تخذ: من نسائهم . 

عوهم 
ّ
مستنقع �Çيانة �لفضيحة �ب هم I �لوقت �bناسب بهذ� ير�

يسّجدهم òصلو� منهم { � ما يريد: لقاW ثمن ßس ) بغY مقابل { 
ºئيلية منذ سنو�5. �إلطال�Ùا�جية �إلÇ� ير�¨ oلقد )علنت تسي¿ �ف 

ا" { ثَ  فأفتاها )نها يُ 6ألكI Æ �لكيا: �لصهيوÀ )نها �ستفتت �`اخا@ �قريبة
)علنت هذ� بكل فخا� . نومها مع �لساسة �لعر" ما ��مت Þد@ بذلك ]�Ùئيل

 ْ
ُ
Þ لم يُ ِف لم  . � منه شيئا لم tد فيه من �لعا� �لغضاضة شيئاو� مَ  منه شيئا 

د �يف يصح ): نظن بالغر" غ�Y { �ل��6 قد خر¸ � من v عه
�خر ( I لعالم )�ع� �جته �ألم�Y �يانا { �*ا( I بريطانيا ¨بريطانيا 
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ضو� عن خيانته لآلخر با£فصيل �bمل6 �لقر: �bاq يتحدë بكل ��حة 
لم ðد )حد من �لشعب �لÆيطا¬ ال من )x شعب )�É �خر I هذ� ما òر¸ 

با» به من Îا�سة �لفاحشة مع  ال ننس )ننا بما نïصد�� ) يستفز مشاعر�
�لنساW �أل�بيا5 ]نما نتابعهم I قيمهم6 من ثم ننسلخ من هويتنا �yينية 
�لوطنية نلحق بهم من حيث نريد �النفصا@ عنهم �ال$ال� من مبا�ئهم 

)خالقهم . Õال مصط~ سعيد _: متمس xقد قلت6 فيما م%6 ]نه ال �لر�
ومية6 فîهما ي�" �Çمر ال يمر pكر �إلسال@ بفمه بوصفه بهويته �yينية ) �لق

Ý هوية . �ال �يب ): ;اë مصط~ سعيد خلف جw مو�( سنو�5 متحمال 
b� "Ô متجر� غُ ما جشمته ]يا� منص �لصÏ� Æهيظ6 ��فعا �Øمن َص هانة6 

 ال يملك 6 �ضا� بأ: تكو: » �لسيد� بينما هو �ر� تابع �: تذمرتلو �Øمن
  . حق Îا�سة ضعه كز¸ û Ýمته ���sته6 � مغزx عميق

³لo �لقطا� ]ê Nطة فكتو�يا6 : "يقو� مصط~ سعيد عن هذ� �bوضو�
� WÒ حدë قبل لقاþ ]ياها _: ]�هاًصا. Ns �لم جw مو�( . WÒ &

كنت Ç� Iامسة .  ها6 بل ألكذبة حياàله بعد ): قتلتها _: �عتذ�ً�� ال لقتفعلتُ 
 
َ
. �Ïا"6 Îر طويل يؤ�N[ x �لقاعة.  ها6 � حفل I تشلÐيتُ قِ �لع�ين حw ل

فتحت �Ïا" تريثت6 بد5 لعيo }ت ضوb� Wصبا� �Ïاهت كأنها b "�Ùع 
Wصحر� I .مو��ý فتاتا: )تفحش معهما6 :كنت vحو كأË بe ثلثها6 
:Õتضحو�5 �سعة6 تضع ثقل جسمها { قدمها جا5W تس� öونا ßط. 

» قا�مة. ��م6o فيميل كفلها ]N �ليسا� N[ نت تنظر= قبال\ قفْت . 
قلت .  فO ألتكلم6 لكنها pهبتفتحُت .  WÒ �خر بر�ٍ ٍف لَ  ]N بَص نظر5ْ 

  من هذ� �ألن'ï: لصاحب\
xطأ� �لعهد �لفكتو�ُت حانا5 عرف.  _نت *د: خا�جة من �`ر" من 

xمنتديا5 بلومزبر)ندية هامبستد6  6Ðين .  تشلy� I ëد{()قر) �لشعر6 
ºحانيا5 �ل�)فعل � WÒ ح\ . �لفلسفة6 )نقد �لرسم6 )قو� �ما عن �

ْ�ِخل �bر)� I فر�6Ò ثم )سN[ Y صيد �خر
ُ
لم يكن I نفÐ قطر� من �bر� . )
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بنسن� Üفتيا5 جلبت �لنسا. كما قالت م wمن ب Òفر� N[ W" جيش
حð wتمع حز" . 6 �عيا5 �لكويكر¨6 �تمعا5 �لفابيانيÇ�"wالص

)pهب xYبع ¸Ù( wلشيوعي� ( wحافظb� � �bر� . �ألحر�� ) �لعما� )
جًها بشًعا كوجهك. )نت بشع: "�Øانية قالت N جw مو�( àحيا I �( لم ."

حلفُت . كنها pهبت فO ألتكلم6 لفتحُت  oنا سكر�:6 )ن( I تلك �للحظة6 
صحو5ُ . سأتقاضاها �Øمن I يو@ من �أليا@Úلفر�� I xجو�� N[ همند :� 6 .

)مها من  6wهندسb� سال� I بوها ضابط(  ïN[ جذ" �: همند WÒ x(
 I يةøلفربو�لعو�ئل �ل� . 

ً
: �لع�ين6 تد. _نت صيًد� سهال� «�( لقيتها 

_نت حية6 جهها �p مر�6 عيناها تÆقا: Ûب . �للغا5 �ل�قية I )كسفو��
_نت عكÐ }ن ]N . �)تo فر)5 شفًقا ��كنًا كفجر _p". ستطال��ال

كنت I عينها �مًز� لª هذ� . مناخا5 �ستو�ئية6 شمو( قاسية6 �فاº )�جو�نية
wنّ . �`نò "نا جنو( همند قضت طفو£ها I مد�سة �:.  ]N �لشما� �لصقيع

ُ وF حَ . عمتها ¨جة نائب I �لbÆا:. ��هبا5
ْ
غرفة نو� . ها I فر�N[ Ò �هر�£

مق�Æ تطل { حديقة6 ستائرها ��ية منتقا� بعناية6 سجا� سندË ��فئ6 
�ل²ير �حبý 6د�ته من �يش �*عا@ .�Yكهربائية صغ Wضو�( : 6Wقا�¨ 6W³ر�

�يا معينةبنفسجية6¨ I موضوعة  .�Yد��: مر�يا كبn� }I �لغرفة   تعبق. ..
عقاقY كيماية6  6�pما@ عطو� �قية نفا`� ��*د6  º�ة �لصند� �bحر��

. غرفة نو� _نت مثل غرفة عملياI 5 مستش~. �هو:6 مساحيق6 حبو"
� �مر)� ºعما( I 5 يو@ . �هاكنت )عر� كيف )حر. ثمة بر�ة ساكنة�p

Oباس �Yقة صغ� �جدليس فيها سوx هذ� .  جدها ميتة �نتحاً�� بالغا¨ 
  ". لعنة �هللا عليك6مسZ سعيد: �لعبا��

Ns �لم 6³لo �لقطا� ]ê Nطة فكتو�يا. _: عق¥ كأنه مدية حا�� 
 I قاعة �bحكمة �لكI xÆ *د: جلست )سابيع )ستمع ]N .جw مو�(

_: �bد� . امw يتحدثو: عo كأنهم يتحدثو: عن شخص ال يهمo )مر��bح
 علمo �لقانو: I : )عرفه تما@ �bعرفة.�لعمو� سY ��ثر هج� عقل مريع
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 zهذ� �لقاعة6 يعت �)كسفو��6 �)يته من قبلI 6 هذ� �bحكمة نفسها 
�)يت . م من يد�نا�ً�� ما _: يفلت مته. �bتهمI w قفص �التها@ �عتصاً��

لكنه هذ� �bر� _: . متهمw يبكو: يغO عليهم بعد ): يفر� من �ستجو�بهم
  .يصا�� جثة

   I �نتحا� �: همندï هل تسببَت -
-x��( ال  .  
  رينو�ï ج شيال -
 -x��( ال  .  
- ïيز�بيال سيمو�s   
-x��( ال  .   
-ï)مو� wهل قتلت ج   
  . نعم-
-ïقتلتها عمًد�   
  . نعم-

م% �لرجل يرسم Ûذº صو�� .  صوته كأنما يصلo من �لم �خر_:
حطم �مر)� م جة6 قتل ¨جته6  6wنتحا� فتات� I ئب تسببp مريعة لرجل

مر� خطر I N غيبوب\6 )نا . �جل )نا¬6 �نصبت حياته ûها { طلب �لث�
:( � �لصo جالس هناA )ستمع ]N )ستاxp برفسو� ماكسو� فسZ كò wا

� b� Iحكمة�(]نه . هذ� �bصط~ سعيد ال جو� Ý: "من �bشنقة6 ): )قف 
لكنo كنت ". sنo )طلب منكم ): }كمو� بقتل �ألكذبة. هم6 )كذبة

م% برفسو� ماكسو� فسZ كw يرسم صو�� لعقل . هامًد� مثل كومة �ما�
جنو: �Yظة غ` I لقتل� N[ �x ;م كيف )نo . عبقرx �فعته �لظر�

قا� ;م ]: �: . عينت êا�Ôً لإلقتصا� I جامعة *د:6 )نا I �لر�بعة �لع�ين
رينو� _نتا فتاتw تبحثا: عن �bو5 بكل سبيل6 sنهما _نتا جهمند شيال 

 يا ح��5 6مصط~ سعيد. "ستنتحر�: سو�W قابلتا مصط~ سعيد ) لم تقابال�
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F
هاتا: . ل �ستوعب عقله حضا�� �لغر"6 لكنها حطمت قلبه ]نسا: نبي6فb�wحل

�لفتاتا: لم يقتلهما مصط~ سعيد6 لكن قتلهما جرثو@ مرå عضا� )صابهما 
تلفيق: "خطر N ): )قف )قو� ;م". منذ )لف �@ �)نا . قتلتهما )نا. هذ� ¨
 . إصحر�W �لظم

ً
قتلو: bا�p ال }كمو: بشنe فت. )نا )كذبة. )نا لست عطيال

� �bحاكمة ]�ï ."�� Nألكذبة Fحو wك Zكنت �لكن برفسو� فس wb� wب 
  . )نا ]حدx ضحايا�

Ïثت )طا��ها . ³لo �لقطا� ]ê Nطة فكتو�يا6 Ns �لم جw مو�(
� يو@ يز��� تر �لقو( توتًر�. ثالثة )عو�@: 6xقو�ف¥ ظمأ 6Wهو� �WلوÎ Éقَِر 

قد }د� مر� �لسهم6 ال مفر من قو� �ل�²" يلمع )ما� 6ºمتاهة �لشو I 
]نo تعبت من . )نت ثو� همä ال يكّل من �لطر��: "5�p يو@ قالت b� .Nأسا�

من جرب )مامك 6N جْ . مطا��تكلكنه لم ðد معها �لر�حة ."تزجتها". oتز 
ال تمكنه من حقوقه �لزجية Ýالp[ } ل�" قط6 فقد _نت }رص� Ýتبا� 6

 Aمعا� ��إلهانا5 تعضه Þمشه كقطة مسعو��6 تعمل { ]يقاعه I مشا
مع �آلخرين ¨�عمة )نهم يتحرشو: بها6 Þونه ح\ I بيته6 تستفز كر�مته 

WÒ x( يانة فلن يقد@ { عملÇمعلنة )نه ح\ لو ��ها متلبسة با ... N[ هكذ�
 قتلها6 قتلها فعال بسكÙ I wير غرفة �*و@ ): صح منه �لعز@ )خ�Y جد� {

�لغريب )نها _نت مرحبة بالطعن كأنها تتلe منه باقة ��. طعنا I صد�ها .
هو )مر غY معقو� ال مفهو@6 ßاصة )نها لم تكن }به بل }تقر� تعمل 

سعها { ]هانته خيانته I بكل ما.   
 فصلهذ� نقطة لم ت. ط~ سعيدهناA )يضا �نتحا� بعض عشيقا5 مص

]: �لر�ية لم تقل مثال . p[ 6 لم نعر� �لسبب I هذ� �النتحا� فيها �لقو��لر�ية
هجرهن هجر� )بديا ال ير� 6 ف]نهن كن متو;ا5 متد;اI 5 حبه âنو: تهو�

�إلحبا� ��أ( غb� Yحتملف6 6 حطم قلوبهنمعه صا� Wمن شعر: بالشقا 6
 _نت �لعالقة بينه لقد.  Þلصا من �ال@ هذ� �nحيم �النتحا�{ ثم )قدمن

لم نعهد I مثل pلك . بينهن )قر" ]N �لشهو� �nنسية منها ]N �`ب �لعاط~
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)@ تر�هن �نتحر: بسبب . @ )حد طرفيها { �النتحا�دِ قْ �للو: من �لصلة ): فُ 
د �لعشيق ]N �نتحا� ��سته �nنسيةï لكن منذ م\ تدفع �ل��سة �nنسية عن

 ïيةعشيقاته�من هنا )جد¬ ال )فهم �عو� �: همند . فهذ� ثغر� )خرI x �لر
�جبا5 . عليه بأ: يلعنه �هللا Ðتدعو عليه6 ال تن wلطريف �لظريف )نها6 ح�
  !بنت )صو� Ûق حقيق". مسZ سعيد"�للياقة فتنا�يه ب	

e جw مو�( طعنا5 ثم ثغر� )خرI x بناW �لشخصيا5 تتمثل I تل
يFة عظيمة �أنه يربت { كتفها يعلن  ِòَ�ْ

َ
جها مصط~ سعيد I صد�ها بأ¨

ح\ لو ُجنFْت . عن حبه ;ا ) كأنه يطعمها عسال سكر� ïْتFتر�ها قد ُجن( ! :[
�أللم �*اشئ من طعن صد�ها بالسكw كفيل بإ��� �لعقل ]N )عظم �نو: 

 �zي :( N[ َ�فْعه]: غريز� �yفا� . يفر من �لطاعن بكل ما �تا� �هللا من قو�
كما )نo . عن �*فس ليست بهذ� �;و�: ��x يصو�ها *ا �bؤلف I هذ� �bشهد

ال )فهم تكرير مصط~ سعيد b� Iحكمة بينه بw نفسه )نه )كذبة6 )نه 
 )كذبةï ترx ما معo )نه. يستحق �إلعد�@6 �غبته ): يعالن �bحكمة بذلك

bا�p لم يقل للمسؤلw هناA ما I قلبهï يقو�  ï@يشعر )نه يستأهل �إلعد� �pاb
. _: صوته كأنما يصلo من �لم �خر: "مصط~ سعيد للر�x عن �bد� �لعا@

wنتحا� فتات� I ئب تسببp صو�� مريعة لرجل ºذÛ م% �لرجل يرسم6 
. نصبت حياته ûها { طلب �لث��)نا¬ حطم �مر)� م جة6 قتل ¨جته6 �جل 

مر� خطر I N غيبوب\6 )نا جالس هناA )ستمع ]N )ستاxp برفسو� ماكسو� 
� b� Iحكمة�(هذ� ": فسZ كò wا� ): �لصo من �bشنقة6 ): )قف 

Ý جو�6نه هم6 )كذبة]. �bصط~ سعيد ال  s طلب منكم ): }كمو�( oن
يا �تهم شنقو� )��حونا ". لكنo كنت هامد� مثل كومة �ما�. "بقتل �ألكذبة

منهb :p[ 6ا كتب �لطيب صالح عنه تلك �لر�ية �ل\ تعنتنا بأسئلة ال ×د ;ا 
  . جو�با

� �لر�ية ( I x�لغريب )نه كر� صف نفسه باألكذبة I لقائه بالر�
 Ýما ��� من فضو } Wقيقة )مر� بناÛ صا�حه wح } ��¨bعرفة تلك �`قيقة6 
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ترx من قا� ]نه عطيل ح\ يسا�� فين~ عن . pلك تأكيد� Ý بأنه ليس عطيال
نفسه )نه ليس عطيالï لقد _: هذ� )� لقاW حقيe بينهما6 s: _: قد سبق 
 :_ p[ 6يطانية6 لكنهما لم يتحا�ثاÆمن �لغربة �ل x;ما �ال£قاW عقب عو�� �لر�

فما معo ): . يعر� �آلخر6 بل _نت ¨يا�� �املة ال )جد ;ا تÆير��هما ال 
ين~ مصط~ سعيد �لعطيلية عن نفسه )ما@ �حد ال يعرفه لم يقل Ý ]نك 
عطيل ال ��� p Iهنه هذ�6 ألنه ببساطة لم يكن يعر� عنه p Iلك �لوقت 

هذ� من �لøثر� �ل\ ال تستفيد منها �لر�ية بل تن�ّ  ïهاشيئاW� Fقد سبق ): .  َجر
فما�p يقو� �لقا�§ حw . ن~ مصط~ سعيد b� Iحكمة �إل×لÖية )نه عطيل

: يعر� ): مصط~ سعيد نفسه6 ليس )حد� �خر غ6�Y هو ��x سO نفسه
عطيالp :_ ïلك حw قابلI 6 هايد با�A كو�نر6  ]يز�بال سيمو�6 �ل\ سأ£ه 

هذ� من �£ناقضا5 ! "فريe)عرÉ : طيل)نا مثل ع: "عمن يكو:6 فأجابها
  .�لكث�Y �ل\ تعج بها �لر�ية

ن )لفو� Î كثY ): ينحو 6 كما سبق �لقو�6)يا ما يكن �ألمر فإ¬ )ستغر"
�لغر" هذ� �bنì مهملw جو�نب )خرI x تلك  ºل�� Wية عن �£قا��

wئي�]: ما öتاجه I . �لعالقة _: ðب ): تأخذ موضع �لصد��� I �هتما@ �لر
علمهم نظامهم ): يكو: yينا مثل ��عنا مع �لغر" ليس هو نساWهم بل 

سياستهم هم sتقانهم sبد�عهم Þطيطهم نظافتهمدّ جِ  xقتصا�هم �لقو� 
W�� Wسا�لع¥ . ]لخ... �لشو�ية صنا�تهم �ل\ تمدهم بما òتاجونه من طعا@ 

�ية تذهب هذ� �bذهب� Aال مبا�6 فال ×د فيها �ما عن �لغر�@ ال �nنس 
�`ب6 بل ينصب �الهتما@ فيها { عنا� �£قد@ �`ضا�b� xبا�� من �قتصا� 

s¬ ألعر� )نها ��ية تعليمية6 ". علم �yين"��ية » 6 علو@ نظا@ ما ]p Nلك
ذهب هذ� ): �لفن �لر�þ فيها ساp¸6 لكن لم ال نضع p( Iهاننا ��يا5 ت

من . � 5�p �لوقت تكو: ��ة �bستوx �لفïo هذ� هو �لسؤ��b�6ذهب 
�bمكن ): يكو: I �لر�ية حÕية �طفية ]�p ما �قت% �ألمر pلكp[ 6 �`يا� ال 

)ال ُفْفَرå . تستغo عن �لعو�طف �لشهو�5 WÒ ��bهم )ال يكو: هذ� هو 
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I طلÏ� ال يضع(̈� âسد �bر)� �لغربية هو � فرضا منذ �Ïد�ية   pهنه ): فو
çية �bر�� ob� .  
قد قسم Aيته { مبا��� N[ "5مسامر� " xzشيخ م wب � ��p Nهبتد

 xÖخو�جة ]×لبا �هذ� �bسامر�5 . ر�فقه I سفر�ي) �شؤ: �لكو: تتنا
N[ ما�لغر"  ºل�� wب ºلفو����لعا��5 �لشعو"  ºألخال� p 6لك

تتخللها فصو� تصّو� مشاهد�5 علم �yين I �ألماكن �bختلفة �ل\ ¨��ها Îا 
 . �ستقا� �bؤلف من �لكتب �bختلفة

ً
نََفٍس ��þ تعبق بغI :( Y �لكتا" فصوال

 I 
ً
"... نزهة I با�يس") " �ل�Æة I �`ر�ة") " حÕية يعقو""كما هو �`ا� مثال

 همن �لو�ضح )نف6  { مبا�A كتا"هو � I WÒليس  هذ� �nانب  لكن.]لخ
�bقا�نة بw �`ضا�� �إلسالمية �`ضا�� �لغربية ]فا�ً� من ��p Wلك توّ( ي

 من ناحية6 �عوته ]ياهم ]N تبn� oديد م من خال� �نتقا�� لعيوبهألبناW )مته
xفيد من ناحية )خرb� . Wلغنا� �²b� حديثه عن I هذ� �آل��" يبد

�zbفية �£بغ �ل*   �bعامال5�لفنو: �bستشفيا5 �الخ5��Z �`ديثة
هلم جر�... تعد� �لزجا5 y� @pنيا مدحها. 

�bالحظ ): { مبا�A ال يقف مبهوً��  )ما@ ]×ا¨�5 �`ضا�� �لغربية6 بل 
� ]×ا¨ نظر� متفحصة مقر�� موقفه منه بعد تأٍ:ّ تق N[ ليٍب لألمر { ينظر

� ما تقت5 : "ه من pلك بقوÝهدفهو يصو� . جوهه �bختلفة I 6ل مت� oن[
 xبكل ما نا£ه يد oطمن �ألعما� �يع ما تقلبت فيه من �ألحو��6 ): )خد@ 

  ."قّل ) جّل : بلغه ]مÎ 6¬Õا )��� يعو� عليه بالفائد� �*فع
xzb� كذلك صد�5 قبل سنو�5 لأل�يب � عبد �`ميد َضَحا ��ية تتنا

�لغر""موضو� �£قاW �ل�º بالغر" بعنو�:  ºل�� wهو عنو�: "عصفو��: ب 6
 )ثر َْقعَ �صد5 6 �ل\ "عصفو� من �ل�º: "يذكرنا بر�ية توفيق �`كيم �Ïديعة

6 احَ �`ميد َض  عبدجه بينما êسن �لشا" �bسلم6 { �`ديثة  �`ضا�� �أل�بية
ًفا بنا�W سعد )بو �لرضا6.  يقو� �كما  �هتماَمه ]N ن� �yعو� �إلسالمية ُموظ�

لةمعتمد� p Iلك�لر�þ £حقيق هذ� �;د�6  :  { تشكيِل �لشخصياb� 5تحو�
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x هاجر من مN[ z فرنسا Ûثًا عن �`رية  �� �لشا" �xzbيوسفشخصية 
�`ال� )يضا6 شخصية ما�تينا �لفر ºالنطال��عتنقت �إلسال@  �ل\ 6نسية

 فحكتبما�تينا I �ل��ة �ل\ يعمل بها6  يوسف  �£eلقد.  �ئشة �سمها)صبح
قَ  ل يلسبل �فتقا�هاI  6 بال�هاا تر�� من فسا� �öال�ها bَض ها لإلسال@ �فْ Ý تشو!

 يملك من �لوسائل ما يرx م يكن لفوجهها يوسف�x�� 6ل\ }قق ;ا ما تريد6 
جد5ْ ما  حيثأها bعرفة �إلسال@ مبا�ئهb� N[ 6ر�ز �إلسال� I با�يسظم 

مبا�ئه6 يهي�ئُها £صبح �ين �هللا I هذ� �bجا�6 يزيدها حب�ا I يش~ غليلها 
 .]N ملتها �nديد���عية 

ية �zbية ]N فرنسا ضيفًة { �zن �bوقف بوصو� _ميليا �*طو�يت
x�� 6)بما�تينا)خيها بطر eتلتقد  _ميليا =نت.  يعمل I �ل��ة نفسها6 

 I 6 فآنست _: yيها WÒ من �bيل ]N �إلسال@]N[6 p مغا��� م�zفعا ت عَ ُ�فِ 
)بو . ]لخ6 s: )خذ �... ها معقامة ]N �إل�نتقلت6 صديقة تبثها ما I قلبهاما�تينا 

 قوx بw }مسه yينه بw �لرضا { �لÕتب عد@ �ستطاعته ]قامة تو�¨:
þ�  . مقتضيا5 �لفن �لر

للسعيد ×م كذلك عد� ��يا5 تد� حو� �bوضو� �pته �خرها ��ية 
جال� )مû wمة . كتب عنها �" �بما يأà �لقمر"صد�5 منذ شهو� عنو�نها 

ليس : "هذ� نصها" ]ضافة �يلة لرصيد هائل من �إلبد�� �لر�þ �لعرÉ"بعنو�: 
�لغر"غريبا ºل�� wب Wة �للقا�شb :ديد 6 ): تكوn� بw  6بw �لقديم (

�لعر" منذ )كø من  �6ألصالة �bعا�� wيzb� Wيا5 �أل�با�� I هذ� �ألهمية
�*فسية �إلجتماعية : جو�نبه متعد�� 6فاbوضو� ���� من ��yجة �ألv. قر:

هناA )يضا . نها yيه حجج قوية تعضد�� م 6تتعد� بشأنه �bو�قف 6�`ضا�ية
تشبه .  الحل ;ابل تبد �bش�ة )حيانا �أ:ْ  6) تشكك فيه حجج قوية تدحضه

مستعصية { �`ل من ناحية  �6ل�Zجيديا ��ونانية I )نها حتمية من ناحية
xهن )�يٍب  6)خرp N[ ر�b� ر� بعدb� علها تعو�ð اÎ ٍمفكر خر  �لو�حد بعد �آل )

 Fمنهم ): يد x( يستطيع :( :لو { b� 6ش�ة حا�Ô. � )نه قد عø { �`ل�
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å�� وö6ìويلb� مدê ية�� I " :@بن هشا Ðحديت عي" ) zم I 5صد�
�ية توفيق �`كيم 6)¼¼¯®سنة � I ضوحا øك( ªعصفو� : "ثم ��5 للظهو� بش

º6)¶·¯®سنة ( "من �ل�  I ( "هاشمقنديل )@ "ثم I®¯¹¹(6 "oلالتي� ìل�" 
 .)½°¯®I (للطيب صالح " موسم �;جر� ]N �لشما�"I  ثم 6)½½¯®(لسهيل ]��يس 

�بما أل: �bش�ة »  I6 هذ� �ألعما� ûها تبد �bش�ة �أنها عصية { �`ل
 بمعo )نه ]�p _: �`ل ��x يستقر عليه بطل �لر�ية ) مؤلفها هو 6فعال كذلك

�£ضحية كب�Y )يا _نت  6فسيظل �Øمن ��ئما ��ا 6يرq �لقا�§ حل ال
  . �*هاية

من بw هذ� �لر�يا5 �ل\ pكرتها كنت ��ئما )شعر بشغف خاص بقصة 
eح -ò6 لطيب صالح�ليس من  �6لر�يتا: يفصل بينهما عقد�: _مال:. 

 6 �لر�يتw من فو��ºبw �لصعب ): يتبw �لقا�§ )ثر مر� هذ� �لزمن مع ما
 �bضمو:( ªمن حيث �لش Wية .سو��)كø " قنديل )@ هاشم "_نت نهاية �

ضوحا 6حسما øؤلف )كb� تا� ]�ه�� x�� x(لر�s: _: قد عÆ عن �  6
بينما  6sال bا حققت هذ� �لر�ية هذ� �لقد� من �*جا�b� 6وقفw بنجا� باهر

تر�ت حرية  6ستفها@ بما يشبه عالمة �ال"ر� ]N �لشما�موسم �;ج "�نتهت ��ية
 تر�ت �لر�ية 6) �بما بسبب هذ�6 مع هذ�. ختيا� �`ل �ألفضل)كÆ للقا�§ ال

� حال\ )نا تر�ت )ثر� . )ثر� اليقل عن )ثر ��ية ò- حI e نفس �لقا�§
  . )عمق

�x �لشديد xy قر�àW ;ذ� �لر�يÙ ��ة �Ïديعة �ل\ I _: هذ� من �
هو �لسعيد )³د ×م يعيد فتح �bوضو� من   فها6"�بما يأà �لقمر: "يد �لقا�§ �آل:

تا�= I نفس �لقا�§ تلك ��yجة �bطلوبة من  6ب�Æعة الفتة للنظر 6جديد
ضو� يدعو�: ]N �إلعجا". �`�Y بسبب ×احه I عرb� åوقفw بقو� 

 6فÂ: ) { )كø من مستوxرَ قْ  يمكن ): يُ �6لرفيع مثل كثY من �أل�" �6لقصة
xبسط مستو( I6Éمر)� �هما �تيا: من بت عر�لكن �bر)�  6 قصة �جل 

هذ� �لقرx  عندما جاW _نت قد خضعت £أثY �`يا� I �لغر" لف�Z طويلة
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غر" كما ): تا�يخ �bر)� قبل ): تغا�� بتها ]N �ل.�لبسيط ]N �لغر" أل� مر�
بينما _: تا�يخ  x بشد� من ميلها ]N ): تت�" ���5 �لغر" تقا�د�_: يقوّ 

pلك �لقرx �لبسيط يعضد تمسكه بعا��5 )هله تقا�دهم I مو�جهة هذ� 
  . �لعالم �nديد �لغريب

s: _نا قد قعا I �`ب. قصة ��� بw طرف6w  { هذ� �*حو�6لقصة 
 6 ح\ { هذ� �bستوx �لبسيط6». فضيالته �Çاصةفإ: � منهما يتمسك بت

� منهما �Õف( 6قصة شيقة Îتعة بسبب قد�� �bؤلف { �لغوص I مشاعر 
ºصد�£عبY عنها بفصاحة  . 

!
 )حد�ë هذ� �لقصة بw �لوئا@ �Çصا@ ُب تقل

ُ  6 تماما للقا�§مقنعٌ   نهاية � عن طيب خاطر ح\ يصل ]Nم قيا�َ لِ سْ Îا ðعله ي
 pلك �لI6 ��z �)�6 )همها لكن I �لر�ية )شياW )خرx مهمة. هذ� �لعالقة

wحضا�ت wلرهيب ب� ( wثقافت wنفسي wموقف نتجا عن �فº�Z تا�ي.  )
�� �إلعجا" I هذ� �لر�ية قد�� �bؤلف { �ستد��� عطف  .قديم� øمن )ك

 ليس بw :�لp[ ��z .ريبا بنفس ��yجةتق �6لقا�§ مع � �bوقفb� wتضا�ين
 بل بw موقفw مُ  6إصو�" خط

ْ
من ثم فليس . متدفقw با`يا�  �لصحةَ¥ِ مِ تَ ك

هو �فº�Z حتO . بل �ر� �فº�Z 6هناI A �`قيقة �نتصا� ألحدهما { �آلخر
xI �لر�ية شخصيا5 ثانوية ]N جانب �Ïطل . لكنه مقنع تماما 6مأسا

Ï�عما� 6طلة ìمتضا�ين من نفس 6مثل صب wهما موقف� �لثين يمثال: بد
لكن نهايتهما مأساية بد�ها �6لقضية.  x�� جو�هما { هذ� �*حولكن 

  . يظهر�: به I �لر�ية يغo �لر�ية يدعمها يزيدها تشويقا
ٌ̈ FÕ ٌW  حَ 6 فوº هذ� ûهb�6ؤلف  يعر� كيف يرx قصته �: )Î  xتا

 يستد�جك بذكر �*هاية �bحزنة 6 من �Ïد�ية6هو. �حتما� لشعو� �لقا�§ باbلل
ن��z قبل من قبل ): يذكر )x حا�ë من )حد�ثها فال يAZ لك )x فرصة لال

هكذ� تظل � خطو� I �لر�ية تثY تسا¾لك عما . ): تعر� ما�p حدë بالضبط
بل قد يغريك  6يث بد)5يمكن ): òدë بعدها ]N ): تنتÂ �لر�ية من ح

]نo )عتÆ نفÐ سعيد �`ظ أل¬ قر)5 هذ� .  I قر�Wتها من جديدWهذ� باÏد
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ثق\ كب�Y بأ: . قبل ): تظفر بالن� I كتا" 6تز�� ýطوطة �لر�ية » ال
): تدفع �لقا�§ كما �فعتo 6  به مo من ]عجا"ظفر5ْ  تظفر �لر�ية بنفس ما

I Yفك£� ���[ N[مستعصية { �`ل   ." هذ� �لقضية �ل\ تبد
من جو� عد� من �لز�ئد لو " موسم �;جر� ]N �لشما�"هذ�6 تعا¬ ��ية 

sحÕما )بعد عن �لZهل Õتماس øنت )كÕنها ُحِذفَْت ل( . x�( 6x*بد) بالر�
@ �*ابلÐ ]: عبد �لسال. )نه لم يكن *ا به حاجة6 فال �� Ý يُْذَكر I �لر�ية

 �� Ýمثال I )فال@ عبد �`ليم حافظ فريد �ألطرÚ يتفاعل مع �Ïطل6 
عضوI x حياته �bشاهد �ل\ يظهر فيها6 فضال عن ]ضفائه قد�� كب�Y من 
ألمر ما �)b� xؤلف )ال  ïx�لفÕهة �`يوية تنعش �لفلم6 )ما هنا فما �� �لر�

Yحسًنا َفَعل6 فهو كأنه غ]نه ليس مسZ .  موجو�6 من ثم ليس Ý �سميسميه6 
فما . لقد pهب ]N بريطانيا للحصو� { �yكتو�ية ثم ��. ]كس6 بل �لسيد صفر

WÒ ال ïستفا�� �لسو��: منه� x�� . تينية ال تتناسبلقد )سند5 ]�ه ظيفة �
م بل ل. �إلمÕنا5 �ل\ يفåZ )نه òو¨ها6 لم يظهر Ý فيها بصمة )x بصمة

 Oؤتمر �£عليb� جو" عنê قريبه ëدò :_ wم هو عنها ]ال عرضا ح�يت
�bظهرx�� x لم تكن Ý )ية قيمة ال ترتب عليه )ية ثمر�6 فb� ªسؤلw ��ين 

�Wحا�يثهم )ثنا(& �bشاهد �ل\ ظهر . �ش�Zو� فيه _نو� يكذبو: I خطبهم 
Yصغ Æß عنها Wمن شخصيا5 فيها _: يمكن �الستغنا x( :ير� { لسا 

  . �لر�ية �ألخر6x ]: _: £لك �bشاهد قيمة I �لعمل6 ال ]خا�
نعم هو ��x قد@ مصط~ . قد يقا� ]نه هو ��x قد@ *ا مصط~ سعيد

سعيد6 لكx�( o )نه لم يكن هناA ��� لظهو� مصط~ سعيد عن طريق 
� بدال من هذ� �£صنع ��x �لر�6x بل _: ينب� ): يظهر �لرجل *ا مبا�

�قت% �bؤلَف ): يدفعه لزيا�� �لر�y x: عو�ته �غم )نه ال يعرفه بل �غم )نه 
ليس من �لقرية =: حديث عهد باإلقامة فيها6 فضال عن )نهم لم يكونو� 

ثم bا�p هذ� . يعرفو: عنه شيئا يذكر بما p Iلك �Ïت� �ل\ قد@ ]N �لقرية منها
�أنها قصة بوليسية6 �الهتما@ من Aية �نذ�� قِبَله بمصط~ سعيدï لقد بد5 �لر
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]ال ): �لر� �Ïوليسية �Ù: ما �د65 فقد با� مصط~ سعيد للر�x بكل 
WÒ . ~خت�قع �لفيضا:6  :( N[ 6با: حيا� �لرجل[ x�نتÂ بذلك �� �لر�

�W6 مصط~ سعيد )ثناWأنه ال �*: فلم يهتم )حد بذلك �الختفا�ا( ال �ل�طة6 
ûب ما65 ح\ ]: �لر�x نفسه قد �� بأنه ال يعلم هل ما5 غرقا ) �نتحر 

eجو� حقي Ý لم يكن كأنه _: )كذبة ( .  
جته¨فأما : قد يقا� ]نه قا@ بد� �لو0 { xy مصط~ سعيد 
صاية6 فÂ �مر)� ناضجة تستطيع ): تدبر N[ اجةÛ جته فلم تكن )مو�ها ¨

ال . )ما �لو�y: فلم نر� قا@ tاههما ب�W سوx �إل��� { ختانهما. جيد�
)ظن �Çتا: شيئا خط�Y تنهّد Ý �لسما�5 �لسبع تتغY مصائر )بطا� �لر�ية 

لقد _نت �لزجة كفيلة بالقيا@ بهذ� �ألمر كما تفعل )مهاتنا I �لريف. بسببه .
باÇرطو@ بعيد� عن �لقرية �ل\ يعيش فيها �لطفال: هو6 { � حا�6 _: يقيم 

)مهما بمسافة طويلة6 =نت )مو�هما )مو� )مهما تم% �: مشا� تستد� 
جو� )x �جل جو�� ) . صحيح )نه بد� I مشهد من �bشاهد �أنه يشتهيها )

� �£و�� òبها6 ]ال ): �ألمر ظل حبيس قلبه6 فلم ُفْفِض به ]x( N ]نسا: ال حا
]�ها ) ]طالعها { تلك �bشاعر �ل\ يظهر )نها _نت بنت `ظتها6 �Ù: ما 

� I حيا� )�Ù مصط~ سعيد . تبخر5� x( 6x6 كما نرx]p: فلم يكن للر�
  . بعد �ختفائه من م�² �لقرية6 سو�W _: غرقا ) �نتحا��

شهد �لقطا� صحيح )يضا ): �لر�x قد ظهر كذلك I بعض �bشاهد كم
. ��x �ستغرº فصال _مال6 �مشهد �لسفر ��x �ستغرº هو )يضا فصال _مال

 :=لكo سو� )بw ): هذين �لفصلw مثال ليس ;ما )x لز@ I �لر�ية6 
يمكن �الستعاضة عنهما ببعض �ألخبا� �ل\ ينبئنا بها )x شخص �خر I �لر�ية 

û I ستطا� �ختصا�هاb� ل\ _: من�متw ��ضت6w عال� { ): كثÎ �Yا 
)شباههما ال قيمة Ý فنيةp[ 6 ليس Ý )ثر I تطو�  wهذين �لفصل I ��

ال I مصائر �لشخصيا5 ëألحد�� .  
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لقد قر)Ï 5عض �bحللw ): �لر�x هو I �`قيقة �متد�� bصط~ سعيد 
منهم êمد هي¿x�� 6 يقو�. بعد �ختفائهÝ سة��� I  :بعنو� " I آلخر��ألنا 

" �يو�: �لعر""منشو�� بموقع "  للطيب صالح"موسم �;جر� ]N �لشما�"��ية 
لشخصية �Øانية �ل\ تمثل �ألنا )ما@ مصط~ سعيد �: "@¼®¼«/ ¼®/ °®بتا�يخ 

 هو جهة �لغر" من جهة6 �bجتمع �لعرÉ من ( 6x)خر6x » شخصية �لر�
�الالته6 ��x عن قصد تر�ه �لطيب صالح مغّيب �السم �bستوØ� xا¬ لل�² 

 Yلكث� W6 فإّ: فيه من مقوما5 �£ما» مع شخصية مصط~ سعيد �ل�Ýهو� (
]نo �بتد§ من  ":ننا pلك من �*ظر ]�ه { )نه �متد�� bصط~ سعيدÛيث يمكّ 

& ]�ه متابعة م�عه بغية ]تم"حيث �نتÂ مصط~ سعيد( x��يظهر . امه6 
 �جعله صي �Ùّ } xا { بيته *ا pلك جليا I ]طال� مصط~ سعيد للر�

yيه من بعد�جته ¨:"  I نياy� من متا� Nما & xyج\ ¨ Aتر( oن[
WÒ �يؤ�د pلك ما تر�� سمp ." �Yمتك6 )نا )علم )نك ستكو: )مينا { 

بطل �لر�ية مصط~ _: هناA ��بط خ: سليما:p[ 6 تقو� x~ يربط بw �لر�
قد يكو: pلك بسبب tربة .  منهما يفهم �آلخر يعرفه جيد�سعيد ðعل �

قد يكو: خو� �لر�x ): يصبح نسخة من  6:Õb� نفس N[ منهما ªلسفر ل�
�Yيال´ نفس مصهل _: من : " � pلك يتسا�W �لر�x.مصط~ سعيد 

ا حدb ëصط~ سعيدï قا� ]نه )كذبةï فهل )نا )يًضا �bحتمل ): òدN ë م
ïبة& ما6Ý فهو ". )كذ �yيAZ مصط~ سعيد �سالة للر�x يوصيه بزجته 

نعر� من �Çطا" )يضا ): مصط~ سعيد ترA للر�x مفتا� غرفة . يثق بأمانته
 ��x )علم )نك تعا¬ من �غبة �ستطال� مفرطة بشأ¬6 �ألمر: "خاصة به فيقو�
��Æم Ý ألحد. ال )جد �Æع هذ� ". فحياà مهما _: من )مرها ليس فيها عظة )

 x�ألمر يؤ�د �ستمر��ية �� مصط~ سعيد I �لوطن من خال� شخصية �لر�
 ِ)x )ّ: �لر�x سيقو� �لصد�@ . �هاْ̈ متابعته للوصية �ل\ ³ّله مصط~ سعيد 
 . �لعرÉ/  ��خل �bجتمع �لسو��x��Å بد)� مصط~ سعيد لكن �y� Iخل6
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�ps كنا مقتنعw بقضية �£ما» بw شخصي\ مصط~ سعيد �لر�x فإّ: 
توتر مصط~ سعيد ��x جعله يشكك بمصد�قيته6 فكونه جعل من نفسه 

¨ �nانب �آلخر لشخصية مصط~ Æ)كذبة ]نما قصد �لطيب صالح بذلك ): ي
 Éلعر� ��x يعو� لوطنه يقتله �لشوº أل�ضه ناسه سعيد �bثقف �لسو��¬ )

 I xنر p[ 6تخلفb� qاb� :حضا( I ºينقذ به �لوطن �لغا� ��كمل م�
 ��x لم يستطع ): يمو5 ) 6شخصية �لر�x )نها �لوجه �`قيb eصط~ سعيد

�*هاية لª من �هذ� يظهر بوضو� I شª �لعو�. �ت~ قبل ): يظهر� 
wعو�� ع. �لشخصيت 6åنهايته �للتا: يكتنفهما �لغموو�� مصط~ سعيد 

 åمتو�صل أل� wلو�ضحة بعد غيبة ��مت سبعة )عو�@ ]عتمل فيها حن� x�لر�
نا( فر� فرحو� بعو�ته ]�هم:"  I ¥ه( N[ عظيم ºشو É�bهم )نo عد5 

حلم بهم6 ) 6سبعة )عو�@ )نا )حّن ]�هم. تلك �لقرية �لصغ�Y عند منحo �*يل
 فرحو� ب ضجو� .o حقيقة قائما بينهم جدتُ bا جئتهم _نت `ظة عجيبة ):ْ 

 oخيل\6 فكأن� I "لم يمض قت طويل ح\ )حسست كأ: ثلجا يذ 6vحو
ق% �لر�x سبع سنو�I 5 �لغر" )ْ: ليس عبثا ". مقر� طلعت عليه �لشمس
سبع 6نجْ سبع سنو�5 سِ . سعيدن فيها مصط~ جِ _نت مو�¨ية لسبع سنو�5 سُ  

سنو�5 تعليم6 بقد� ما فيها من �£ما» فÂ ف�Z �ستعد�� تأهيل `مل 
ف�Z تفكY عميق تأمل I ): يظهر جيل يستطيع  6x�bسؤ�ة xy �لر�

 .مصط~ سعيد ): يعتمد عليه I ³ل �bسؤ�ة �الستمر�� بها قدما

شخصية مصط~ سعيد من س x هذ� �£ما» )يضا بw شخصية  x�لر�
 �ل\ ما _نت £أمن 6خال� �`ديث عن حسنة بنت êمو� ¨جة مصط~ سعيد

�أّ: مصط~ . له بيتها لوال ): �)5 فيه �متد��� لزجهاخِ دْ تُ ) �لر�x(جانبه 
حسنة6 �نقل ]�هم  xسعيد ما �� ]N �لوطن ]ال �نقل ]N )هله �bتمثلw بالر�

ر� متابعة �لطريق ��x سلكه I غز� للغر" ثم �� لYفد طنه بذ�� �£م
�غم )ّ: مصط~ سعيد لم ðد �لكثYين للقيا@ . �تمعه بثما� pلك �لغز



 

 

٣٦

حسنة _نا _فيw £حمل تبعاb� 5% بها6 { )قل تقدير  xباbهمة ]ال )ّ: �لر�
  ".لó ال تنطفئ �لشعلة �ل\ )قدها

Æهو �@ عجيب ي �Õمغتهم بعض �ألف�( I ن تطّقÎ )فيه بعض �*ا �
�لغريبة بل �لشاb� �pنقطعة �لصلة بالعمل ��ò xللونه فيعملو: بكل قو�هم 
{ فلسفتها �ستخالص �لقطط �لفاطسة منها �Æهنو� { عمق نظرتهم 
�ستطاعتهم �لوصو� I �لعمل �أل�ب ]N ما ال يستطيع غYهم �لوصو� ]�ه6 

ß x�y�اصة ): ميد�: �*قد I �لعقو� �ألخ�Y يعج بكثY من �bفاهيم 
�لعقل �أل�" نفسه º�آل: تعالَْو� ]N هذ� �yعوx . �لسخيفة �ل\ تفسد ��
لقد بد) �ألمر بأ: )ثا� مصط~ . ل x( N[ x مدx يمكن ): تكو: صحيحة

ظل ينكش ���W سعيد سا( �لر�x فشعر بأ: ���W شيئا غY مريح6 
بمنÚÕ ح\ عر� حياته �bاضية I بريطانيا بعد عو�ته من بريطانيا6 s: لم 
يZتب { تلك �bعرفة )WÒ x { �إلطال�Ù p[ 6º: ما جاW �لفيضا: 

قد �)ينا �نفا ): . �خت~ معه مصط~ سعيد6 فأ��حنا منه من )خبا�� �لسخيفة
I يذكر �� x( Ý لم يكن xقد ساÏ� ºعض .  حيا� )�Ù مصط~ سعيد�لر�

ما )شا� ]�ه �لر�x من ميله ]N )�ملة مصط~ سعيد بوصفه ��ال { )نه يريد 
بل ]نه6 . لكنه لم يتخذ )ية خطو� I هذ� �الtا�: تعقي¿ هو. ): òل êله منها

 شيئا Ý حw )علن � �لريس �غبته بل ]���� { �الق�Z: بها �غم )نفها لم يعمل
قيمة يمكنه ]يقا� هذ� �لز�¸6 بل ترA �ألمر م% ]Ç� Nرطو@ حيث عمله 
ح\ )تا� �ÆÇ بأنها قتلت � �لريس �نتحر5 مثلما هد�5 قبال فلم يأخذ 

كما _: �p مشاعر عد�ئية öو مصط~ سعيد �غم � WÒ . تهديدها مأخذ �nِدّ 
ا� غرفته �ل²ية �ل\ }توx ح\ لقد ظن ): مصط~ سعيد6 حw ترÝ A مفت

 Ý ققò ته6 فأعلن )نه لنYسومه6 ]نما يريد منه ): يكتب س���قه �تبه ( }
قبل pلك �)ينا�xy 6 �ختفاç . Wيته تلك لن يفعل ما òس )نه يريد� منه

مصط~ سعيد ]با: �لفيضا:6 يكت~ بتقليب �ألمر p Iهنه تقليبا با���6 لم 
لطا5 بذلك �الختفاW £تخذ ]جر��Wتها6 �أنه ال توجد هناò Aا� ]بال� �لس



 

 

٣٧

هو ما تكر� حw قا@ �*ا( I �لقرية بدفن حسنة بنت . �لة ال òزنو:
� �لريس �: ]عال@ �لسلطا65 �أنهما ûبا: �خر�: ماتا فلم يبك êمو� 

�جته هو ما ال يدخل �لعقل Ûا� لفر� سذ. عليهما )حد ال �هتم بأمرهما )حد
ما يوحيه من ): �bؤلف يستهw �ستهانة بالغة بعقو� قر�ئه .  

� )��� �لر�x بعد �ختفاW مصط~ سعيد ðعلنا نقو� بأنه �متد�� � xّ( ثم
 xïÝ لقد _: مصط~ سعيد )ستا�p جامعيا I *د: I �ا� �القتصا�6 )ما �لر�

ع �لسمكة . فال pيلها6 )ما �لر�x فرجل =: مصط~ سعيد �×و�نا كب�Y مقط�
غلبا: مثلنا ال Ø� I Ýو� ال I �لطحI w هذ� �bجا�6 بل يكمل عشا�W نوما6 

s: _: ي�" �bنكر مثله .Ý لكن هذ� ال يك~ )بد� للقو� بأنه �متد�� .
كذلك _: مصط~ سعيد مؤلفا Ý كتب مشهو��6 )ما �لر�x فليس Ý من pلك 

Yال كثثل �تضح فجأ�6 s: كنت ال )��b xا�p )خر �لر�x تعريفنا باb. قليل 
)خ�Y . بذلك ]N �خر �لر�ية6 ): مصط~ سعيد _: �ساما6 )ما �لر�x فال

ليس �خر� _: مصط~ سعيد يعيش حيا� �لقريI w تلك �Ïت� نكر� ال 
�Ïت� يعر� )حد عن )صله ) فصله شيئا6 )ما �لر�x فيعيش Ç� Iرطو@6 )هل 

 يمكننا �لقو� بأنه �متد�� bصط~ سعيدï . يعرفونه ألنه �حد منهم
F
¬
َ
]p: فك

�y� لقيا@ بهذ�� wب)ما ]: )� بعض . �ضح ): � WÒ يقو@ حائال بينه 
6 فمن "ع�� لو طا�5"�لقو@ { �لقو� بأنه �غم pلك ûه �متد�� 6Ý { طريقة 

� xp قيمة *فسه ) ألÙته �لو�ضح )نه �متد�� I Ý �£فاه� xعد@ نهوضه بأة 
 Ïال�� كما سو� )�� I �لفقر� �£ا�ة(.  

لقد �حل مصط~ سعيد ]N �لغر" ل���Ö علما ثقافة6 ×ح I هذ� 
صا� )ستا�p جامعيا مؤلفا �قتصا�يا مشهو�� ºتفولكننا نباَغت به . �bيد�: 

ا� يتتبعهن b� Iنتديا5 �£جمعا5 قد تهافت { �لنساW )يما تهافت6 فص
 x�� ºتفوb� "لشا� Yأنه شخص �خر غ�يتحرÚ بهن يتعرå ;ن6 )صبح 
ال يعر� شيئا غY �لعقل �لكتب ���yسة �*جا� ال òتا¨ )ية مشاعر6 

قت �حد I W6 . فر)ينا� يعا� عد�� من �لنساxمغز p Yتعب ºهذ� �لسيا I Ý
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�نطلق ��W هذ� �bر)� ) تلك يريد ): يوقعها p[ I يكر� )نه ق �Yبع ¸Ù( د
Ï� ¸�ÙsعY معنا� )نه ال يز�� بديا ير�ب �إلبل ير}ل عليها ال { . حبا£ه

كما ): عد� �لالà _: يعشقهن يفسق . �لسيا��5 ) �`افال5 ) ���yجا5
للمسلم ): يتخذهن بهن 5�p I �لوقت _: )�بعا6 هو عد� من òق نظريا 

قت �حد I Ý 5جافهل ;ذ� مغز�� )يضا يكو: �bقصو� �لسخرية من . ¨
x��( ال ï@من . طر� خ~ من �يعة �إلسال :p[ لقد �ستحا� مصط~ سعيد

طالب علم ]N شما@ للنسا6W فهو ما ]: يرx �مر)� غربية ح\ ي�� I تشممها 
ال بعلم ال : بعد pلك ال يباN بأWÒ xثم هو . _ل�ب ]N ): يسقطها I شباكه

بوطن ال بأقا�" ال بأ@ ح\ ]نه6 حw بلغه مو5 )مه6 لم يهتم لم òز:6 فضال 
�غم . عن ): يفكر I �لطN[ :�Y �لسو��: £لe �لعز�W فيها ) ح\ لزيا�� قÆها

��W غر�بة }و� شا" لو�p مثله بغتة من �لس� ��W �لعلم ]N �لشمشمة 
�لنسو�: عد@ منطقية هذ� �£حو� �لفجاx�� þ لم تسبقه )ية ]شا��5 ترهص 

تفوº به { �آلخرين �̈ فال . Ûدثه فاbهم )نه لم ينفع )حد� بهذ� �لعلم ��x حا
هو كتب شيئا ينفع بال��6 ال فكر I �لعو�� ]N �لسو��: ليشا�I A بنائه 

لقد صا� حشا ال . للمساكw من قومهنهضته6 ال خطر �Æ£� Ý ببعض �bا� 
بل ]نه لم يبا� بمن كن ينتحر: بسببه �غم )ننا ال . يتمتع بأية مشاعر ]نسانية

  . نعر� )x سبب êد� ;ذ� �النتحا�6 فكأنهن ûبا5 ماتت6 �نتÂ )مرها
 åيتعر)ما ¨جته �لÆيطانية فقد �بتد) )مر� معها بأ: ��ها6 فهب يطا��ها 

 يفرå نفسه عليها6 بينما » تنفر منه تعمل { ]فهامه )نها ال ;ا êاال ):
بدال من �الن��z عنها6 { �ألقل أل: � 6WÒ كما يقولو:6 . }به ال تطيقه

يصح ): يتم باإلكر�� ]ال �`ب6 �شتد تعلقه بها جريه ��Wها تد;ه I هو�ها 
}مله � ]هانة I سبيل �لفو¨ بها �غم ما _: يب pد Ý من �öطاطها شذ

�غم )نه قد توعدها I بد�ية معرفته بها بأنه . تzفاتها مشاعرها )ف�Õها
سو� ينتقم منها لوصفها منظر� بأنه بشع �غم )نه قد قتلها I نهاية �bطا� فعال 
 :_ p[ 6Yهذ� �£حق Yبما قد يفيد )نه نفذ تهديد� ;ا فالو�قع )نه لم يقتلها نظ
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]نما َقتَلها . بعد ¨�جه بها )لو�نا من �إلهانة �`ط من شأنه )شد من هذ�يتقبل 
ألنها قد مرغت �فه �ر�مته I �لوحل �bن� خانته { يقw منه بأنها Þونه6 
 x�� سحة `ذ�ئهاÎ صا��ث�Y ما tر� pلك �: ): ير� فيه عصب كر�مة6 

أب عليه �مد� متعمد� ûما تغوص به I �لفضال65 فضال عن )نها _نت تت
قد �قتا�� قتله ]ياها ]N �لسجن سبع سنw. _نت Ý �غبة فيها .  

 N[ 6åصقا� �أل�( I سياحته ¨مناثم ��6 بعد خرجه من �لسجن 
 Ú� p[ 6بريطانيا I هو�لسو��:6 فلم ينتفع به �لسو��: قتئذ مثلما لم ينتفع به 

6 ف ¸ �مر)� )مية6 لم òا� ): يؤلف بعد عو�ته كما يعيش )x �جل �ي~
 �كتابا يفيد به )مته ) يتوv عمال يقد@ من خالx( Ý خY ألهل طنه ال حا
�ال$ر�� I �لسياسة بغية ): يصلح شيئا من �لفسا� �£خلف ��x _نت تر¨� 

�طلع عليها �لر�. فيه بال�� قومه �W��x بل لم òا� I مذكر�ته �ل\ خلفها 
): يقد@ �¾ية إلخر�¸ بال�� من مستنقع �£خلف ��ò xا�ها من � جانب 
 ح\ òلل مشاعر� �*فسية tا� ¨جته �لسو��نية �ألمية يرينا كيف ينظر (

)x . ]�ها ما�p تمثل Ý مقا�نة بالنسو� �لÆيطانيا5 �لالà _: يعرفهن I �لغر"
ؤلفاته قد تشتتت ûها I �;و�W هباW ): علمه خÆته tا�به سنو�5 عمر� م
  !منثو��6 صا� )مر� �يعه ضيا� I ضيا�

فهذ� . من �لز�ئد �ل\ تعا¬ منها �لر�ية �لفصل �لر�بع �Çامس �لسابع
 I ية��لفصو� تتنا� )شياW _: يمكن �ختصا� ما Ý منها عالقة بتيا� �لر

ضح �نه �جتُِلب �جتالبا غر�ما بالî@ )سطر قليلة6 ثم َحْذ� �Ïا´ ��x من �لو�
هذ� هو نص . bجر� �لî@ ظنا من �لÕتب ): �لر�ية تتسع لª ما يد� ßت�

يا "سو� نالحظ مثال )نه يتجه با`ديث ]N من �اطبهم ب	. �لفصل �لر�بع
àال نعر�". سا� ïWتؤخذ عليه. فمن سا�ته هؤال xهذ� نقطة )خرثم هو يقو� . 

ليس هذ� �@ �جل .  سعيد )صبح هوسا يال¨مه I حله ترحاÝ]: مصط~
ال��p[ 6 من �لطبي� ): يال¨@ مثل هذ� (كتب مصط~ سعيد يوصيه بزجته 

ال غر�بة p Iلك 6�Yلكننا نر�� يعو� عقب هذ� مبا�� فيقو� ]نه . �لرجل تفك
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ضا من )غر" هذ� )ي. _نت تمر عليه شهو� ال �طر Ý مصط~ سعيد { با�
صايته ]يا� بأÙته Wضو I لغر�ئب� . N[ ما" �`يا� �� I Yما �مه عن �لس(

pلك فهو �@ ]نشاþ ال موضع I Ý �لر�ية6 ليس فيه ما يستلز@ pكر�p[ 6 هو 
��ليست �لر�ية ýال� يلe فيها . معلو@ من �`يا�6 حيا� � ]نسا:6 بال�

كما ): صف �لر�x للنهر .   �*ا( به �: فر¨ تمي�Öلشحا5 � ما ðو� عليه
Ý ��� عو�ته منها ال �لقرx �ل\ يمر بها I سفر� ]Ç� Nرطو@ ) . xنه ال يؤ�[

ظيفة I �لر�ية بل �ر� ثرثر�6 ßاصة ): �لر�x ال يتحدë عن قريته هو بل 
ضافة N[ WÒ عن �لقرx �ل\ يمر بها6 ثم ال يتخذ من هذ� �لوصف تكأ� إل

قائع �لر�ية ) �ستخالص مغًزx يطو�ها xية �`ما�� �ل\ . �رÕينا حy ثم
ترx ما لزمهاï ال WÒ سوx )نها ترq نزعة عند . ُخِد� فيها عمه عبد �لكريم

�bؤلف ]p يستح� من خال;ا pكرياته I قريته6 بيد )نها ال ظيفة ;ا I �لر�ية 
قد تكو: حلو� �p Iتها6 لكنها ليست عن�z عضويا . ثر�]نها �ر� ثر. �غم pلك

ثم �مه عن �`ز" �لوطy� oيمقر�2 �الشI . ��Z �لعمل �لر�I x�� þ )يدينا
ما فيه من فسا�6 3مه مر� )خرx عن �لوصية �bكتوبة �ل\ تر�ها Ý مصط~ 

قت I حيا� �لرجل  Aأنه لم يكن هنا��فا}ه شفاها سعيد فون هو بها 
حو���5 5�Wته �غم ما _: بينهما من لقاÙيصائه بأ[ I فكيف �تسع . برغبته

ïيشغل با� �لرجل WÒ عن )هم ºضا]N �خر ما هنالك من ... �لوقت لp ªلك6 
موضو�I 5 هذ� �لفصل _: يمكن ): Þتz �ختصا�� ) }ذ� حذفا6 

)قل ثرثر� هل Õتماس øية )ك�هلة6 يتجه تيا�ها �tاها �حد� بد� فتصبح �لر
 x�£عرجا5 �bنحنيا5 �لكث�Y �ل\ تعوº تدفقه تَُشت�ته هنا ها هنا �: جد

  . تساx هذ� ûه
x�لكن )�جو )ال يتبا�� ]p( Nهانكم6 يا سا�6à ): مصط~  ":يقو� �لر

Nترحا: ): �طر _نت )حيانًا تمر )شهر .  سعيد )صبح هوًسا يال¨مI o ح¥ �
Nحد� يعلم.  { با�ال� �*ا( . ]نه ما5 { )x حا�6 غرقًا6 ) ]نتحا6��ً �هللا 

 ماò �pدë *ا 6لو قفنا نتمعن bا�p ما5 � منهم6 �يف ما5. يموتو: � يو@
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6 6)نا. öن �ألحياy� ïWنيا تسY باختيا�نا ) �غم )نوفناYلب�6 )س� wكمالي 
�`يا� . �� I �لغالب I قافلة طويلة تصعد ت��6 }ط ترحل)}رÛ Aكم �لعا

قد يكو: �لسY .  تد��و: pلك6 ال شك6)نتم. I هذ� �لقافلة ليست ûها ��
tف 6اقنتصبب عر.  �Ïو��x ت��Z )مامنا كبحو� ليس ;ا ساحل.شاقا با*ها� 

نبلغ �`د ��x نظن ):ْ إ6حلوقنا من �لظم  F6 ثم تغيب �لشمس.@ ليس بعد� متقد 
Wو�;� �Æي6Wلسما� I @جو*� wتتألق مالي  . oمغ oيغنطعم ن�" حينئذ6 

بعضنا يص¥ �اعة ��W �لشيخ6 بعضنا يتحلق حلقا5 يرقصو: يغنو: . �لر�ب
فوقنا سماW ��فئة �خيمة. يصفقو: . َ )حيانًا نx² بالليل ما طا" *ا �ل²!x 6

عند �نبال¸ �لصبح òمد ": �ألبيض من �Çيط �ألسو� نقو�حw يبÇ� wيط 
 َ �ps _: �ل�²" )حيانًا �دعنا6 �ps _نت �سومنا �bحمومة بفعل ".�xلقو@ �ل²! 

)شبا� �لليل .  فال جر@�6`ر �لعطش تغر� )حيانًا بأف�Õ ال )سا( ;ا من �لصحة
ل ثمة سيلة )خرx غY ه. تتبخر مع �لفجر6 حO �*ها� ت�Æ مع نسيم �لليل

 ïهذ�  
 oعند منح �Yتلك �لقرية �لصغ I سنة �هكذ� كنت )ق% شهرين 

ية �6*هر. �*يل�¨ I فجأ� oلشما�6 ينح� N[ "نوn� من xرð :_ :( بعد 
ºل�� N[ "من �لغر xرð�bجرx هنا متسع عميق6 . تكا� تكو: مستقيمة6 

سط �bاW جز� صغ��ý �Y }وWبا5 . @ عليها طيو� بيضاç wلشاطئ� }
�لرجا� صد�هم . كثيفة من �*خل6 سو�´ ��ئر�6 مكنة ماW من حw آلخر

يل طويلة6 يقطعو: ) يز�عو: حw تمر بهم �Ïاخر� كقلعة �Ù :ية6 يلبسو��
 يرفعو: قاماتهم يلتفتو: ]�ها برهة ثم يعو�: ]N ما _نو� .�ئمة سط �*يل

قت �لضì مر� I �ألسبو�6 ما تز�� I ظال� . فيه :Õb� نها تمر { هذ�[
�*خل �bنعكسة { �bاW بقية تنك² حw يهزها �bو¸ ��x }دثه êر=5 

   .�Ïاخر�
 ُ� I ال شكتنطلق صفا�� مبحوحة سيسمعها )ه¥  ِ�هم هم ي�بو: 

ìحطة. قهو� �لضb� . يه طابو� من شجر �nم�Öصيف )بيض عل. من بعيد تبد
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تلمح { �لشاطئw حر�ة �ضحة .Yبعضهم { )قد�@6بعض �*ا( { �`م . 
تد� �Ïاخر� . قو��" مر�كب ��عية تتحرA من �لشاطئ �bقابل للمحطة

حو� نفسها لكيال تكو: �bحر=I 5 �رx �£يا�6 يكو: I �ستقبا;ا �هو� 
Wلنسا�ال� )عما�6 قد �بطو� .متوسط من �لرجا� (�ك )عما� ( pلك )ب6 

Y³همÖمn� شجر I  . ر�6 فأنا قا�@ منb� بينهم هذ� oال يفصل ضبا" بي
�قعية. �Çرطو@6 فقط بعد غيبة لم تد@ )كø من سبعة )شهر wهم بع��( oن[ .

 .هم لكنها غY مكوية6 عمائمهم )كø بياًضا من جالبيب6جالبيبهم نظيفة
ق6�zً سو�ً�� بياًضا 

ً
��ين ليست ;م . شو��بهم تتفا5 طوال 6ìل Ý بعضهم
ينظر: ]N . بY³ wهم ³ا�� سو��W لم )�ها من قبل. لì )هملو� حالقتها

]نهم . �Ïاخر� �: ]كp[ ë�Z تلe مر�سيها يز�حم �*ا( عند مدخلها
 6àالقاb :لويصافحو: ¨ج\ { ينتظرنÇ� I oا�¸ ال يهر oيصافحون

6 يتنابو: ³لها { )يديهبَ عجل6 لكنهم يمطر: �لطفلة قُ 
ً
م �يثما }ملنا ال

ìل� N[ Yغيب\ .�`م I د�سة6 لم )نقطع ]الb� I منذ كنت تلميًذ� Nهذ� حا 
� �لطريق ]N �لì )سأ;م عن . سبق ): حدثتكم عنها�ل\ �لطويلة تلك 

عر�ب غش عمك )خذ منه ³ا�ته �ÏيضاW �ل\ )":  فيقو� )ب6سو���W`ما�� �ل
ال )��x( x )عما� غشه �إلعر�ب ح\ ". فوقها �سة جنيها5 )يًضا6تعرفها 

. { �لطالº هذ� )�ل ³ا�� Ï� Iت ûها": �لكريم يقو� )سمع صو5 عO عبد
 ". ثالثw جنيًها من يعطيo فيها جد�p[ 5ُ شئُت . هذ� جو�� ليست ³ا��

ال خ�p[ . I Y _نت جو�ً�� فÂ جو�� �قر": يضحك عO عبد�لر³ن يقو�
ال ": )سأ;م عن êصو� �£مر هذ� �لعا@ )نا )علم ]جابتهم سلًفا. "³ا�� ال تت

)نا )��A ): �ألمر .ا �إلجابة نفسه & سنةٍ 6 يقولو: pلك بصو5 �حد".خY فيه 
  . خال� ما يزعمو:

نمر ببناW من �لطو" �أل³ر { ضفة �*يل I منتصف تمامه6 )سأ;م 
حكومة .  ال يستطيعو: بناWهاشفخانة ;م حوٌ� " :�bنا: عنه6 فيقو� عO عبد

)قو� Ý ]نo كنت هنا منذ سبعة )شهر فقط6 لم يكونو� قد بد)� ".�@ فا�� 



 

 

٤٣

حو: فيه لِ فْ � ��x فُ ": قو��bنا:6 في  عO عبدoِ ثْ لكن هذ� ال يَ . بناWها بعد
 ثالثة âماهYهم لو��يهم الفتاتهم( wم� � 6يعيش فال:. ðيئو: ]�نا مر� 

شة. يسقط عال:y� من هذ� Öيا@ �إلنكل( wبالفعل يمر بنا . "كنا مرتاح
�Ú �`ز" �لوطy� oيمقر�2 ": �ع من �*ا( I لو�x قديم هم يهتفو:

��Zا( يطلق عليهمهل ". �إلش*� Wلفالحو:" :هؤال�" xدn لو قلت ïلكتب� I 
�لفكر� . ): �Øو��5 تصنع بإسمه6 �`كوما5 تقو@ تقعد من )جله6 لضحك

6 كما ): حيا� مصط~ سعيد موته I مÕ: مثل هذ� يبد شيئًا 
ً
تبد شا�p فعال
 bا�p _: .مصط~ سعيد _: �ò �لصلو�b� I 5سجد بانتظا@. صعبًا تصديقه

� �bضحكï هل جاN[ W هذ� �لقرية �*ائية يطلب ��حة y� لكp تمثيل I يبالغ
W��Ç� 5 �*و�فذ�p ستطيلةb� تلك �لغرفة I لعل �إلجابة ïا�Ï� . ïتوقع( �pما

حد� I �لظال@ï )@ )توقع ): )جد� معلًقا  Ëهل )توقع ): )جد� جالًسا { كر
�لرسالة �ل\ تر�ها I ظر� ýتو@ بالشمع من �قبته Ûبل يتدN من  ïلسقف�

ïأل³ر6 م\ كتبها�  
& ماN من متا� �yنيا p Iمتك6 )نا )علم "  xyج\ ¨ Aتر( oن[

WÒ �» حر� �£�z. )نك ستكو: )ميًنا {  6Nج\ تعلم بكل ما¨ . ¬[
 لم يسعد با£عر� لكنo )طلب منك ): تؤ�x هذ� �Çدمة لرجل. �ثق Ûكمتها

نصيًحا : ]�ك كما ينب� �Yًمش): تشمل )هل بي\ بر�يتك ): تكو: عونًا 
): tنبهما ما �ستطعت مشقة �لسفر 6xyساعدهما 6جنبهما مشقة �لسفر. لو 

 مفيًد�
ً
6)نا )ترA لك مفتا� غرف\ �Çاصة. ): ينشآ نشأ� ��ية يعمال عمال 

)نا )علم )نك تعا¬ من �غبة �ستطال� مفرطة . هلعلك tد فيها ما تبحث عن
 x�� ً��ال بشأ¬6 �ألمرÆم Ý 6 مهما _: من )مرها. )جدàليس فيها عظة 6فحيا 

لوال ]���� ): معرفة )هل �لقرية بماq _: سيعوقo عن . ) ع�Æ ألحد
ت I حل )ن. مو�صلة �`يا� �ل\ �خZتها *فÐ بينهم bا _: ثمة م�Æ للكتما:

�ps لم تستطع . فتحدë ما شئت. من �لعهد ��x قطعته { نفسك تلك �لليلة
 �ل\ لم يدخلها 6): تقا@ �غبة �الستطال� I نفسك فستجد I تلك �لغرفة



 

 

٤٤

 Yغشذً�� متفرقة êاال5 لكتابة مذكر�5  º�غxY من قبل6 قصاصا5 
ا�5 �ل\ ال tد سيلة )�جو { )x حا� ): تساعدA { تزجية �لس. pلك

)نا )ترA لك تقدير �لوقت �bناسب £عطى xy مفتا� �لغرفة . )فضل لقضائها
xحقيقة )مر A���[ } تساعدهما]نه يهمo ): يعلما )x نو� من �*ا( _: .  

 6)بوهما
ً
 حسن �لظن هو .ليس هدò :( Iسنا ب �لظنp :_ �p[  6لك Îكنًا )صال

لكن لعل pلك يساعدهما { معرفة حقيقتهما6 لكن I .�خر ما )�� ]�ه 
�ه . قت ال تكو: �bعرفة فيه خطًر���]�p نشآ مشبعw بهو�W هذ� �Ïت 

 àته فإ: حيا���¨جو� )هله pكريا5 فيضاناته حصا��ته )لو�نه تا��ه 
 ستحتل مÕنها �لصحيح ك�Ý W معN[ o جانب معا: كث�Y )خرx )عمق

 
ً
قد òوالنo . ال )��x كيف يفكر�: I حينئذ. مدلوال 6Wبالرثا xوö :ساò قد

�bهم ): حياà لن تWä من ��b� Wجهو� . اهذ� ليس مهم� . ßيا;ما ]N بطل
�م كنت )تمo ): )ظل معهما6 )��قبهما . كر� �ير� تلحق بهما �ل��

يكونا: { �ألقل مÆً�� ل oما@ عي( :�Æيكxوجو�  . x( x��( ال oن[
لعلك تد�A .   بقاp @( þهاب:�لعملw )كø )نانية 6N مهما يكن فإنه ال حيلة
x من خد�� دال ج. ه لك تلك �لليلة بذ�كرتك ]N ما قلتُ قصد�p[ x عد5َ 

�� .Ï� Wعيد ال يز�� يp¬p( I ��Zلك �*د�. �*فس¨ àقد ظننت ): حيا 
ن لع¥ خلقت هكذ�6 ) ): مصxY هكذ� مهما يكن لك. هنا سيسكتانه

]نo )عر� بعق¥ ما ðب فعله6 �ألمر ��x جربته I هذ� .   ال )��x.معp oلك
� �� تدفعN[ o . مع هؤالW �لقو@ �لسعد�W �لقرية �� I مهمة Wلكن )شيا

ال يمكن tاهلها N xW�Z6 )ح. مناطق بعيد� تx�y�ح�p[ ñ² نشأ  دهما )
لك �ألمانة ألنo ]نo )�³ . �هما6 فيهما جرثومة هذ� �لعد6x عدx �لرحيل

Aحت فيك صو�� عن جدb . :( حس( oلكن 6eهب يا صديp( \م x��( ال
  ".ساعة �لرحيل قد )¨فت6 فو��ً� 

]�p _: مصط~ سعيد قد �ختا� �*هاية6 فإنه يكو: قد قا@ بأعظم عمل 
�� I إلحتما� �آلخر هو �لصحيح فإ: �لطبيعة . ية حياتهميلو����� :_ �ps



 

 

٤٥

تصو� عز �لصيف I شهر . دها *فسهي عليه با*هاية �ل\ _: يرْت نF تكو: قد مَ 
�لظال@ يصهر . �*هر �لالمباN فاå كما لم يفض منذ ثالثw �ًما. يو�و �لعتيد

�حد êايد )قد@ من �* zعن I ثًاعنا� �لطبيعة �يًعا�Zقل منه �ك( .هر �pته 
 �*هاية �ل\ _: يبحث .  �Ïطل�هكذ� ðب ): تكو: نهاية هذ

ً
]نما هل » فعال

 }ت 6دها I �لشما�6 �لشما� �ألقI 65 �لة جليدية �صفةي لعله _: يرïعنها
لكنهم6 كما . نهاية �لغز�� �لفا}w. سماW ال ×و@ ;ا6 بw قو@ ال يعنيهم )مر�

 :6 تآمر� ضد�قالو�
F
هكذ� . فو: �لشهو� �bحامو: �لقضا� �حرمو� منها �bحل

 ال يريد ): يد�فع عن نفسه: قا�
ً
 فقد �لرغبة . �)b� xحلفو: )مامهم �جال

ً
�جال

. "تعا� م�6 تعا�": ]نo تر��I 5 تلك �لليلة حw شهقت جI .¬p( I w �`يا�
لكنo تر��65 .  ثمة م�Æ للبقاWحياà قد �كتملت �لتها6 لم يكن  _نت

�نت )�جو ): تمنحb� oحكمة ما عجز5 )نا عن . خفت I �للحظة �`اسمة
ح\ . �أنما )���و� قصدx فصممو� )ال يعطوÀ �خر )منية N عندهم. }قيقه

 ��x كنت )توسم فيه �p 6YÇكر ¨يا�ñ ;م I �فربو�6 )نo �6لكولونيل همند
قا� ]نه يعتÆ نفسه ]نسانًا متحرً�� ليس عند� }Ö . )ثًر� حسنًاتر�ت I نفسه 

�ًجا مثل pلك لن ينجح. ضد )حد¨ :( xقد _: يرقا� . لكنه �جل �ق�6 
 ���Zنت م=)يًضا ): �بنته قعت }ت تأثY �لفلسفا5 �ل�قية I )كسفو��6 

]�p _: �نتحا�ها بسبب هو ال يستطيع ): ðز@ . بw �عتناÏ� ºوpية ) �إلسال@
_نت �: .  مسZ مصط~ سعيد ;ا�)¨مة �حية �نتابتها6 ) ألنها �كتشفت خد�

: �لع�ين6 فخدعتها غر�5 بها قلت ;ا�بنته �لوحيد�6 قد عرفتُ � «: ها 
¸�ًجا يكو: ج�²ً بw �لشما� �nنو"6 حولت جذ� �£طلع I ن ¨ 

ين ]N �ما���Ç� يقو� بصو5 .عينيهامع pلك يقف )بوها سط �bحكمة  
هذ� هو �لعد� )صو� �للعبة6 كقو�نw �`ر" . نه ال يستطيع ): ðز@]ها�§ 

هذ� » �لقو� �ل\ تلبس قنا� �لر³ةb� 6هم )نهم حكمو� عليه . �`يا� I �`ر"
بالسجن سبع سنو�5 فقط6 �فضو� ): يتخذ� �لقر�� ��x _: عليه هو ): 

�ر¸ من �لسجن6 يت�� I )صقا� �أل�å من با�يس . ذ� بمحض ]���تهيتخ



 

 

٤٦

هو òا� �لتسويف 6Aبانكو N[ Âل� N[ كوبنهاجن N[ . تكو: �*هاية بعد
pلك I قرية مغمو�� ��كر { �*يل6 ال يستطيع �bرð :( Wز@ هل _نت �عتباًطا 

)�N[ W هنا ألفكر I مصط~ ]نما )نا لم . ) )نه )سد� �لستا� بمحض ]���ته
�لطو" �أل³ر �ألخ�  wتالصقة من �لطb� بيو5 �لقرية xp « سعيد6 فها
ت�ئب بأعناقها )مامنا6 Y³نا }ث �لسY ألنها شمت ßياشيمها ���ة �لÆسيم 

Wاb��لعلف  . :( �هذ� �Ïيو5 { حافة �لصحر�W كأ: قوًما I عهد قديم )���
تنتÂ )شيا6Wهنا تبد) )شياW.  نفضو� )يديهم �حلو� { عجليستقر� ثم  .

 Wلصحر�� Yسط هجمنطقة صغ�Y من هو�W با�� �طب يأà من ناحية �*هر 
)صو�5 �*ا( �لطيو� . كأنه نصف حقيقة سط �لم م¥W باألكاpيب

طقطقة مكنة �bاb� Wن 6)تظم �`يو�نا5 تتنا» ضعيفة ]N �ألp: كأنها سا
�*هر6 �*هر ��x لوال� لم تكن بد�ية ال نهاية6 . تقوx �إلحسا( باbستحيل

WÒ } xو �لشما� ال يلوö xرð. قد تصا�فه قد يعZضه جبل فيتجه �قًا6 
هد� من �أل�å فيتجه غرًبا6 لكنه  ِ[ ْ:Yمس I يستقر 

ً
 �جال( 

ً
 �`تO � �جال

  ."ناحية �Ïحر I �لشما�
قفشا5 بذيئة مفتعلة تشا�A فيها )ما �لفص Ðه �@ جن�امس فÇ� ل

ال يستì منها ال ;ا  WÒ ال عنفِر6 ال تستì من )حد  َ̈ �مر)� قا�حة6 لسانها 
�لرجا� �nالسو: معها6 منهم جد �لر�b� xتدينx�� 6 ال ðد مع هذ� )x حر¸ 

ال تكت~ x6 تلك �ل\ ال تَُو��" باإليماW بل تفحش فيما تقوÝ بنت �ذ
تصف )ضا� )عضاW للرجل �bر)� تفّصل �لقو� I )شياW شديد� �Çصوصية 
 ºماخو�6 ثم » فو I أننا��جها I �لفر�ö } Úٍو �ٍ� ¨( wب_نت تقع بينها 

Nصوتها خشن �جاباbناسبة فالر�ية تعج بالI @î هذ� . pلك مدمنة سجائر6 
 َمَرِضّية يبد معها �bؤلف �أنه êر@ جنسا6 فهو يهتبل � �bوضو� بطريقة

ال جد�� I . ساöة لفتح هذ� �لصنبو� عماال { بطا�6 بل بطاال )كø من عما�
): �nنس غريز� من �لغر�ئز6 ال يمكن ): تم% �`يا� تستمر تتجد� من 

öن حw نأ 6�خذ { �bؤلف �نه6 فضال عن )نه مبعث للرضا �لث� �ل²



 

 

٤٧

 Zلتس�� هذ� �لغريز� تو�بعها بل ×رx { سنة �لصيانة  pلك ال نقصد ]N تقذ!
 wا�� ح*� pلشا� I ل\ جر5 عليها �`ضا��5 �لب�ية طو�� �£ا�يخ ]ال�

فقد مر� �*ا( { ): òتفظو� بمما�ساتهم I هذ� �bيد�: بعيد� . òدë خلل
ها هكذ� { �bإل بذلك �ألسلو" �لعا�b� xفحش )ما طرح. عن �لعيو: �أللسن

عيÏ�" oذWx فمما ال يرضا� �لقو@ �لكر�@6 فضال عن ): تشا�b� Aر)ُ� فيه �لرجاَ� 
 خجل6 بل I خشونة سالطة لسا:6 �أنها تؤ�x عمال " عينك( Wحيا x( :�

ألمر ما يضم �أل�بيو: �nنس مع . تؤَجر عليه من �هللا �ألجر �لعظيم 5�Wذ�Ï�
�`ديث عن �لفضال5 �لب�ية )مثا� pلك }ت الفتة �حد� » 

  . ّيةÇ� x( 6ُْرثِ "scatology"�ل	
هناA كذلك �لفصل �لسابع ��x خصصه �bؤلف ûه لسفرّية من 
 I Wب� Ý ال صلةسفريا5 �لر�x للخرطو@ بر� I سيا�� )جر� �اعية6 

�لقاتل6 �لسائق )سلوبه I �لقيا��6 �لر�ية6 بل �ر� صف للطريق �`ر 
�bسافرين ما يعانونه n� Iو �bلتهب ) يفعلونه عند �£وقف I �لطريق �ال 
 )Õنع� x( Ý :يكو :( :من صال� )كل �" �ر �قص ما ]p Nلك �

 باألحرx(من �لو�ضح )نها تمثل للر�x . { )حد�ë �لر�ية ) )شخاصها( :
ريا5 �يلة6 بيد ): هذ� ليس م��Æ أل: �òها I �لر�ية ح�� pك) للمؤلف

]نها Îلة كعنz من عنا� �لعمل . من غY ): يكو: هناA ما يستلز@ pلك
 xمن ) للمؤلف: ) ]: شئت(�لر�þ �غم ما يمكن ): تكو: قد )�ته للر�

  . فائد� نفسية
مع pلك ûه فقد �خت5Y هذ� �لر�ية £كو: )فضل ��ي x( 6ة عربية

توفيق �`كيم عبد �`ميد جو��  À¨اb�)فضل من ��ياn� } 5ا�@ �لعقا� 
×يب êفو�  eح -òêمد عبد �`ليم عبد �هللا  Y³د باكث( }�لسحا� 

تستطيع تلك �لر�ية ): تصمد مثال ل	. ]لخ... ×يب �لكيال¬َ
َ
�لعقا� ) " سا��")

 للما¨À" من �*افذ�"( "ºعصفو� من �ل� " للسحا� " ج² �لشيطا:"للحكيم )
  " قنديل )@ هاشم")( e`"عمالقة �لشما� " ÏاكثØ� " Yائر �أل³ر"للكيال¬ )



 

 

٤٨

 bحفو�6 » " �حلة �بن فطومة"لعبد �`ليم عبد �هللا ) " شمس �Çريف")
ال� حا�تنا"ليست من )حسن ��ياته6 �عنا من ( " ï )ال ]: pلك "ية�Øالث")

لقد قر)5 منذ سنو�5 غY بعيد� ��ية ! لغريب مضحك"wبرل I :صالو "
�حد� من عد� ��ياÝ 5 تعالج �bوضو� ��x تعاnه  «موسم "للسعيد ×م6 

)��ها )فضل منها"�;جر� ]N �لشما� 6 . �Yية �ل\ كث�y� 5لكن  قاتل �هللا �ال
و:6 ت�z �لضوW عمن هم بكل يقw خليقو: ما ترفع )قو�ما قد ال يستحق

  .باالنتبا� �الهتما@
� �آل: �£وقف )ما@ بعض �لقضايا �;امة �ل\ تعرضت ;ا �لر�ية(: هذ�6 

هو )حد من قابلهم �لر�I x �لقطا� ظهر  6xÖتشا�� �إل×ل� Zفمنها تأكيد مس
)حسبه يقصد �لعر" )نه يعر� مصط~ سعيد6 ): ما يتطلع ]�ه �لسو��نيو:6 

هاما(ها )نتم : "عموما6 من �£صنيع �£أميم �لوحد� �لعربية ليس ]ال خر�فا5 
 �لوحد� 6 خر�فة �£صنيع6 خر�فة �£أميم:من نو� جديد �آل: تؤمنو: ßر�فا5

]نكم _ألطفا� تؤمنو: ): I جو� �أل�å .  خر�فة �لوحد� �ألفريقية�6لعربية
. ز�6 ستحلو: �يع مشاûكم6 تقيمو: فر�ًساكً�� ستحصلو: عليه بمعج

 عن طريق �`قائق �أل�قا@ �إلحصائيا5 يمكن ): تقبلو� !)حال@ يقظة. )ها@
قد _: بوسع �جل . �قعكم تتعايشو� معه }الو� �£غيI Y حد� طاقاتكم
N لو )نه لم يتحو� ] مثل مصط~ سعيد ): يلعب �ً�� ال بأ( به I هذ� �لسبيل

wعتوهb� Öحفنة من �إلنكل xيد wسمعت منصو� يقو� لرتشا��...مهر¸ ب  :
åلقد نقلتم ]�نا مر Nحفنة من .  �قتصا�كم �لر)سما Yعطيتمونا غ( �pما

قا� Ý �تشا�� ïما تز��� هذ� يد� { : �ل�=5 �الستعما�ية نزفت �ماWنا 
ن �الستعما�6 bا خرجنا كنت تشكو: م. )نكم ال تستطيعو: �`يا� بدننا

�ضح ) مست6Z . "�الستعما� �bستZ"خلقتم )سطو��  ªجو�نا6 بش :( يبد
Wو�;� Wاb_ لكم x�Ô."  

ُعنا öن �لعر"6 بما فينا �لسو��نيو:N[ 6 تلك �لغايا5 
!
لكن هل تطل

حد� عربية بل  Aلقد سبق ): _نت هنا ï5ر�فاÇذكو�� هو  �ر� تمسك باb�
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:فإ�p جئنا ��و@ )��نا �ستعا�� تلك �لوحد� فهل . حد� ]سالمية { مد�� قر
يكو: هذ� تمسÕ باÇر�فاï5 ترx لَِم نعجز عن هذ� ]�p ما _: )جد��نا 
*فåZ )نه لم تكن هناI A يو@ من �أليا@ حد� عربية ) ]سالمية  ïستطاعو��

ï هل » )مر مستحيلï لكن ما فما جه �Çر�فة I ): نتطلع ]N }قيقها öن
 I Yن نب� ): نطö هل ï:لكو� wهل يناقض قانونا من قو�ن ïجه �ستحا£ه
 ): نسافر بأجسا�نا ]b� Nاq كما ننتقل من ( Wاb� نعيش }ت :( ( Wو�;�
مN[ :Õ مï:Õ هذ� » �ألمو� �bستحيلة �ل\ يطلَق { من òا� عملها )نه 

�لسوº . ا5متمسك باÇر�ف É�ترx لم �ستطا� �أل�بيو: }قيق �ال}ا� �أل
�أل�بية �bش�Zة ال نستطيع öن مثل pلكï كما �ستطا� �لغربيو: ]فناW شعو" 
_ملة من فوº �أل�å _;نو� �`مر مثال سÕ: )س��Zا �ألصلي6w فكأنها لم 

و� فيه �ال�  ��ين �ش6تكن6 �ستطاعو� تفريغ جزW من فلسطw من )هله
معانة ��هو� I �ل�� من )�=: �bعمو�� �الحتشا� I �أل�b� åقدسة  wلسن�

لة ;م هناA من �لعد@� Wنشاs . Zهم مس�[ x نفسهم6 ��ين يع( Öإل×ل�
. �تشا��6 _نت ;م ]م�Æطو�ية من �Ïال� �ل\ �حتلوها I )�جاW �لعالم �bختلفة

 )صعب من هذ� ��x حققه �لغربيو: ظلما sجر�ما عتو� فهل �لوحد� �لعربية
تاï { �ألقلÆج : å�( } xلن نعتدöن لن نقتل )حد�6 لن نبيد )حد�6 

فما . )حد6 بل � ما نبغيه هو ): نوجد �باطا ðمعنا öن �لعر" I كيا: �حد
ال ]تيا: جه �إلنكا� { pلكï صحيح )ننا ال öسن �لسياسة ال ضع �Çطط 

�لعلم �£خطيط  Wهاyا با��Ïيو5 من )بو�بها6 ): �لغربيw يتفوقو: علينا حا�
لكن من قا� ]ننا سو� نبe هكذ� �هر ��yهرينï ]: �ألمم ûها . �*ظا@ �nِدّ 

ال توجد )مة ظلت { حا;ا طو�� �`قب 6Yتتغ . wلقد _: �لغربيو: متخلف
مم �إلسال@ )كø منهم }�� نظافة علما فكر� لعد� قر: مضت6 =نت )

 5Yهر فتغ*� I �Yمعيشة6 ثم جر5 ميا� كث xحسن مستو( oغ( 6Wها�
علينا ): نعقد �لعز@ مهما فشلنا فيما م%6 بل مهما . )حو�*ا )حو�;م: �ألحو��

� يوما ثم ]: �لعر" )نفسهم قد فتحو. ال ينب� ): نيأ( )بد�. فشلنا فيما هو �5
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�لعالم6 �خلت �ألمم �bختلفة { )يديهم �إلسال@ �صطنعت �لعربية لغة آل��بها 
علومها فكرها . Õتمسفهل öن )قل من جد�نا عقال ) همة ) ]يمانا 

 ïباألمل  
� �الستعما�ية ال لن ت�Zنا I حا*اy� :( صحيح )يضابيد )ننا ال . 

� . هم يتآمر: عليناينب� ): ننا@ Ç� Iط Ûجة )نy� ه تآمر منû فا£ا�يخ
تعمل { تعويقها ح\  xلة تد( طو�� �لوقت لألخر� &بعضها { بعض6 

من ال يستطع . تفو¨ �نها باللقمة �لطرية ت�Zها Þبط �)سها I �`ائط
�£عايش I هذ� �nو يسن )سنانه يستعد لل��z �ستعد��� جيد� فال يلومّن 

xسو Ýيظن ): �ما نفسهp[ 6 هو فاشل غ¿ متخلف ال òب ): يبذ� جهد�6 
Wهو نائم6 بمعجز� من �لسماهذ� ما قاÛ Ýق7 مسZ �تشا��. سو� تتحقق6 .  

xلعسل بل باألحر� I @لو� )مانينا6 بل نؤثر �*وÏ فنحن ال نبذ� جهو�نا :
öسب ): �ألحو�� ستنعد� من تلقاW نفسها 6xجا�b� I ََطلÇ� 6 مع ): هذ� هو

�لَهبَل �لسفه �لعته �Ïله بعينه6 s: _: مسZ �تشا�� ال يقصد تنبيهنا بقد� 
. ما يقصد تيئيسنا �£هكم بنا �£ند� { حا*ا � يزيدنا Þبطا �ضطر�با

� بعضها مع بعضy� تما�سه x�� )y�فد� �لغر" . هذ� لو: من �£آمر 
خد��6 هو حw يقو� هذ� ]نما يطبق هذ� �ل��z تعر� ): �`يا�  ���

�Çد�� . � Fَحو 6�لكن �لعاقل هو من �ستخلص �`كمة ح\ من فم عد
ِقَحة

ْ
ل
َ
(قديما قا� عمر �q �هللا عنه ]: �لسماW ال تمطر pهبا . �nر�ثيم )مصاال 

�نت كتبت 5�p مر� I صفح\ �لفيسبو�ية ): �لظن بفاعلية . ال فضة W�y�
�مو� هو �ستمساA با`با� ���ئبة6 فر�5 قا�ئة بأ: من يدعو  ºعر: عمل �

بطبيعة �`ا� )نا ال )قصد بتاتا شيئا Îا . �هللا ال يقا� ]نه متعلق با`با� ���ئبة
WÒ N[ xحد� ال يؤ� W�y� :( �� لقصد من� p[ 6فهمته �لقا�ئة . @îل� :=

� �الستعما�ية �: �Þاpنا )ية بمناسبة ��W كثY مناy� { )مريكا �Ùsئيل 
W�y� @îل� xيتنا سوç ال يز�� ��¥ هو )ننا ندعو . خطو� تقّربنا من :=

�@ مع )نهم ال y� } ²$ نö هم يكسبو: طو�� �لوقت بينما 6:منذ قر
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ر: { سنة نبينا هم بهذ�6 �غم جهلهم به6 ]نما p .ðلك )نهم يعملو:. يدعو:
��� �هللا ثم �تر�ها : لم يقل. �عقلها تو&: ص¥ �هللا عليه سلم حw قا�

�zن��ألسبا" x( . I عليك ): تأخذ باألسبا". عقل ��yبة هو �لعمل. 
 6ºالنطال�حالة �*اقة » �بطها بالعقا�x( 6 �`بل ��x يعقلها يمنعها �`ر�ة 

مثله قوÝ عليه �لسال@.  ×دهاsال ��5 منا بعيد� لم" : Fتم { �هللا حق�لو تو
Yلط� º¨ِه لر¨قكم كما ير !�فإ�p _: { �لطY ". تغد ِ�َاًصا6 تر� بَِطانًا: تو

): تغدx( 6 تنهض من )عشاشها تنطلق I �لفضاÛ Wثا عن طعامها من �`ب 
بَع6 فكيف نظن �yيد�:6 ح\ تتخلص من جوعها تمأل بطونها òصل  ;ا �لش�

): �£و& يعo ): نبI e بيوتنا  �نتظا�� لسقو� �لطعا@ �ل��" I )فو�هنا6 
ال�نا نسائنا6 ثم نقو� ( º¨��bالبس فوº )بشا�نا6 ال $ر¸ Ûثا عن �¨قنا 
عن �سو� �هللا ): �£و& ]نما يكو: بعد �لَكيْسx( 6 بعد  ï:و�]ننا متو

pاÞ�=: ص¥ �هللا عليه سلم قد .  �ألسبا"6 )ما قبل pلك فهو تو���الجتها� 
"wجل� wا )�بر6ق% بb ق% عليهb� نعم �لو�يل: فقا� فقا� �*¿ . حس¿ �هللا 

فإ�p  .سيْ بالكَ   لكن عليك.�هللا يلو@ { �لعجز ]: :ص¥ �هللا عليه سلم
سا: عليه ): يستفر� يعo ): �إلن".  حس¿ �هللا نعم �لو�يل:غلبك )مر فقل

سعه جهد� )ال قبل ): òس*6 sال فال فائد� I �`سبنة .  
لو _: . pلك ): �يننا ليس �ين �@ بل �ين عمل �جتها� s×ا¨

�bسلمو: �أل�ئل مثلنا سقو� همة عجز� تهافتا �سال bا خرجو� من جزيرتهم 
سو� �هللا عليه �لصال� � حديث �خر لر. ألكلتهم �ألمم من حو;م )كال

و�لَ : "�لسال@ ُكو�  �إلنا6Wَ ط!ْ
َ
(قَ    �لس�

َ
( 6Wَغْ ا 

َ
(�¸ئفِ طْ ِلقو� �Ïاَ"6   فإ: 6و� �ل�²

 ُòَ ال فَ ل! ِسقَ �لشيطا: ال Wًال يَ فْ افانظر كيف يأمرنا باÞاp ". ]ناWً  ِشْف كْ تَْح بابًا 
�ل��6 لم يقل xpلال¨مة £جنب �أل� Yد�ب£� �عو� �ألمو� كما »6 تو�و� �: 

]: �`يا� قائمة { �£د�فع6 علينا ): öو¨ � )سبا" �لقو�6 . { �هللا ال Þافو�
Ý سبحانه �bثل �أل{6 علينا ): نتقوx بكل طاقتنا جهدنا  6xهللا هو �لقو�

)ِعّد� ;م ما �ستطعتم من قو�: "ال نألو p Iلك شيئا ."( 6Wهذ� مع �ألعد�ما مع 
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xقو£� Æل� } :�لسلم فا£عا YÇ� و . )هلö } لقر�: يتكر� �لربط� �
� . ملحو� بw �إليما: �لعمل �لصالح بما يفيد )نه ال ]يما: بد: عمل صالح

قه �لعمل: "�`ديث Fصدلكْن ما َقََر I �لقلب6  6oليس �إليما: با£م ."
�لصيا@ فحسب6 بل هو � عمل مفيد للشخص �لعمل �لصالح ليس هو �لصال� 

فالعمل �لصالح I �يننا هو )x نشا� . ) ألÙته ) ألمته ) لإلنسانية �يعا
من فقه تفسY " �لعلم �ل��"حضا�x مثلما ): �لعلم ليس هو ما يسO ب	

حديث 3@ فقط6 بل هو صنو� �لعلو@ ûها بما فيها �لعلو@ �لطبيعية 
سانيةp[ 6 �`يا� ال تستغo ببعض هذ� �لعلو@ عن �ألخر6x بل �لرياضية �إلن

}تاجها �يعا6 ال يمكن ): يكو: هناA تقد@ بدنها6 ßاصة علو@ �yنيا 
جيولوجيا صيدلة جغر�فيا تا�يخ Wحيا( Wيميا�ألمر ما . من طب طبيعة 

Wعنا x( 6َكبٍَد I :مشقة)كد �لقر�: �لكريم ): �هللا قد خلق �إلنسافهذ� » .  
Þطيطه ضا�  �Yتفكطبيعة �`يا�6 من لم يع هذ� ُيَر�ِعِه I تzفاته 

�فZسته ��ئا"6 ما من باAٍ عليه.  
 I ضع �لعر�قيل)نا مع êَُاِ� مسZ �تشا�� I ): �لغر" �الستعما�x قد 

 �ألمر لكo لست معه ]: ظن ): توضيح. طريقنا تفI 9 تصدير �bشا� ]�نا
�لعد�  oمن شأنه ): يوقظ ضمائرهم فيعاملونا با`س wهذ� �*حو للغربي }

قد يبد �@ �تشا�� �Çاص بأ: �لغربيw قد �حلو� عن بال�نا )ننا . �لر³ة
ال6 ]نه . �غم هذ� ما ¨*ا مغر¨ين I مشاûنا مآسينا مر�ç ال يالمس �`قيقة

�مه هذ� ]ال ُمِ%: مع سياسة �£ضليل �ل\ يالمسها بل يصيب كبدها6 ما 
pلك )نه يعر� عز . ينتهجونها معنا �ستمر�ٌ� للحر" �*فسية �ل\ يشنونها علينا

  . �bعرفة ): تآمرهم علينا لم لن ينقطع سيظل مستمر� ]N يو@ �yين
W�Wَننا بَُر( oال ينب� ): يع oتشا�� ال يع� Zهذ� { مس x�� ال. لكن 

بل öن �رمو: I حق )نفسنا حق )ال�نا حق تا��نا حق �يننا6 برضانا بما 
öن فيه عد@ }ر�نا للخر¸ من هذ� �bستنقع �لكريه �ستمر�ئنا للتخلف 

]: �لغربيw لن òرA ضمائرهم حديثنا . �bذلة �ل\ }يط بنا من � جانب
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يؤمنو: بأ: �لقو� » �`قb� 6مجو¸ عن ظلمهم *ا sجحافهم Ûقوقناp[ 6 هم 
): من حقهم �: سائر �ألمم �£متع  6xلألقو WقاÏ� :( } يا� قائمة`� :(
)ق5 ما  6wآلخرين ال يستحقو: ): ُفَعاَملو� معاملة �آل�مي� :(بطيبا5 �`يا�6 

فهم جنس . يمكن ): يفكر� فيه بالنسبة ;م هو ): يرمو� ;م �لفضال5 �لعفنة
�ps: فخرجنا من هذ� �bستنقع . Ïاقو: عبيد ال قيمة ال حقوº ;م)بيض6 

�bن� هو �جبنا öن ال يصح ): ننتظر )حد� سو�نا يقو@ به ال ينب� ): نتوقع 
�Yْرًَجا �َخَر غýَ.  

ص مالك بن ن¿ حا£نا �*فسية ��Zbية I �لطو� �`اN من تا��نا  Fلقد شخ
 { "ستعما��لقابلية لال"بأنها حالة ( 6:6 بمعo )ننا öب ): يستعمرنا �آلخر

من هنا _: من �لصعب علينا �النعتاº من تلك �`الة . مهيFأ: �لك: �ألقل
)نا )فضل �لغوص )بعد من هذ� �لتشخيص فأقو� ]: �لقابلية . ��Zbية �bز�ية

نكسا� لالستعما� » بد�ها عرb åرå نفÐ )عمق6 )ال هو �bذلة �ال
�نعد�@ �Øقة با*فس ح\ لقد �نا نتصو� )نه ال يمكننا �*هوå من �قد� 

هذ� �لشعو� . �Ïال�� �ل\ öن فيها �£خلص من �لعجز ��x يُِشّل منا �إل����
غYهم  wتتابع )ما@ �لغربيb� لسقو��باbذلة هو ثمر� £ا�يخ طويل من �;زيمة 

صو;م ]N بغد�� بد�W من �`ر" �لصليبية هجو@ �bغو� { بال� �إلسال@ 
قو� بال�نا مر�� بسقو� �ألندلس  6zم �tا¨هم ]ياها ]N قريب من حد
فريسة لالستعما� �لغرÉ ثم ضيا� فلسطw منا öن ��ين نملكها منذ �ال� 

wلسن� .  
قد تسببت I هذ� �لضعف ��I x�( x �*هاية ]N �النهيا� عو�مل 

�bذه¿ ما نتج عنه من حر" ��خلية6 منها مت Ëعد�� منها �النقسا@ �لسيا
من يلوp بهم I �ألعz �ل\ سبقت  @Õ`� يعيش فيه :_ x�� إلجر��� �Zل�
منها �لر�و: ]Ï� Nال�� sهما� �الستعد�� �لعسكرx ألعد�ئنا6 منها  6x�Zل�

�لكذ�بw �لضالb� wضللw سقو� كثY من �bسلمI w بر�ثن �لصوفية 
�ن�zفهم عن �لعمل من )جل �لسيا�� I �`يا� �£فوI º )مو� �yنيا6 منها 
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منها ترA �لس� ��W �لعلم6 ßاصة �لعلو@ �لطبيعية  6Ëالستبد�� �لسيا�
�لرياضية �ل\ تكفل ألهلها �لقو� �لسلطا: توفر ;م �لعيش �لكريم6 منها 

� ما �*فو� من �لكد I عتما� سياسة �إلهما���إلتقا: �لرضا بالقليل  �
�� I . تتناÝ )يدينا من عمل� :ال ينب� ): ننÐ تر�(  �لزمن تتاN �لقر

خلخلة �إل���� sشاعة �لكسل �£بت �*اwt عن �لطمأنينة �لز�ئد� �عتما�� { 
  .�bاb� qجيد

ميا سياسيا tو¨ كث�Y من �bخاضا65 =نت )�با طو� �لوقت تتطو� عل
بينما öن نغط I غيبوبة ال ند�x معها ما ðرx { �لشط �آلخر للبحر �bتوسط 
ح\ لقد قامت ثو��تها öن ال نعر� ): ثم ثو��5 تقع6 قبلها مكتشفا5 
علمية جغر�فية تتم تفتح �ألبو�" �لطرº )ما@ �لغربيb� N[ wجد �لعز� 

 oلغ��لسيا��I 6 حw نظن öن )نهم ما فتئو� )ضعف منا متخلفw عنا كما 
قد ظهر هذ� I موقف �bما�ك من �لغز �لفرنp[ 6zb Ð . _نت حا;م قديما

ثم تتالت . ظنو� ): هزيمة �لفرنسيس لن تأخذ I )يدهم غلو�6 فÕ: ما _:
من .  I )يدx �لغربي�w;جما5 �الستعما�ية { بال� �لعر"6 �ل\ سقطت تبا�

�ك �لعر" ( �يومها �لعر" �bسلمو: قد �نك²� نفسيا6 لم يعو�
�bسلمw �لقدماb� Wمتلئw �ع �¨� با*فس sيمانا Ûتمية �نتصا�هم { 

جد� . )عد�ئهم p[ بال�هم I wبي�̈��� هذ� �لشعو� باالحتAÕ بأضا� �أل ثم �
 IقاØ�: منا ال �لفا�b� ºد¬ Y6 فبا5 �لكث�Yكب wبي�بينهم بw �أل

نظر� I كتا" �فاعة. يتصو�: ]مÕ: `اقنا بأعد�ئنا" : I ليص �إلبريزÞ
�bقا�نة بينه بw صو�� مI z عهد �ñÆn )يا@ �`ملة " تلخيص با�يز

�إلحبا� تر�كما حð w. �لفرنسية تقر" ]�ك ما )قو� �Wيز��� �ألمر سود 
 عن ( ��bسلمو: ): كث�Y من حÕمهم يعملو: ضد شعوبهم )متهم عن 

ðتهد بكل قو�� من )جل . جهل Wك �ألعد��بل ]: بعضهم �تعا: مع )
  . �£مكw ;م



 

 

٥٥

� ��x قا@ به مصط~ سعيد y� :_ كيف xه من �لسهل ): نرû بعد هذ�
و�جهة �لغر"p[ 6 �غم � I بريطانيا )سو) �� ألسوs شخص عرÉ مسلم I م

�bو�هب �ل\ حبا� �هللا بها �إلمÕنا5 �ل\ )تيحت Ý لم �طر Ý قط ]فا�� نفسه 
 )مته ) ح\ )هله �ألقرب�y wجة )نه لم يفكر طو�� جو�� I بريطانيا I )مه6 (
 Yعن �£فك �zن�حw بلغه نبأ موتها لم يبا� باألمر فلم يشعر بأx حز: 

 I فيها N[ ته��(�`ا�6 بد� حياته I عالقا5 نسائية شهو�نية عقيمة �مرته 
Wطما مست�فا ال يستطيع )يضا نفعها ب�ê ية من يقو� ]نه . بال���بل ]: I �لر

)يا ما يكن �`ا� فإنه لم يفكر قط I نفع . _: عميال لالستعما� �لÆيطا¬
  .)مته

�ية �ألنا: ")ما قو� êمد هي¿ I ���سته� I آلخر� " N[ موسم �;جر�
b� Iرحلة �Øانية6 مرحلة �لعو�� ]N �لوطن6 جاW �لصد�@ ": " للطيب صالح"�لشما�

مع �bجتمع ��x ينتO ]�ه مصط~ سعيد ºا¬6 �لصد�@ مع �ل�Ø� . هنا يمثل
 فكر� : ��x يبد) م�� تقدميا �ل�Ê �لعرb� Éسلمَ مصط~ سعيد �bثقَف 

ثقافة6 فيصطد@ ��خل �تمعه بالقو�لب �Øابتة6 �جتماعية _نت ) �ينية6 �ل\ 
تعمل { هدمه ��b� åيتكر@ علينا بذكر " تعا�فكنت )حب ): يكمله 

�Øقاx�� I )��� ): يقو@ به بطلنا �;ما@  xقد� �لفكر£� ��b� لكp
�Øابتة قد قف I طريقه مصط~ سعيد6 لكن �bجتمع �bتيبس ��خل �لقو�لب 

� ��x _: كفيال ): يقلب �yنيا �)سا { �b� تنفيذ هذ� wبحائال بينه 
عقب يأخذ بيد �لسو��: �لسو��نيN[ w �فاº �£قد@ �لرحبة يضعهم { نفس 

ال� ��ين( wلغربي� xمستو . eاحث لألسف لم يتكر@ علينا بذلك6 فبÏ� لكن
ال مع6o ببساطة ألنه ال جو� Ý ]ال p Iهنه�مه �ر� �@  Ý نه . ال قيمة[

eلو�قع �`قي� I Ý جو��ثY من �Ïاحثw لألسف �bر ال . �@ نظرx ال 
 @îسبق تطبيقا لb� xلفكر �*ظر�ينطلقو: I �مهم من �لو�قع بل من �Çيا� 

�~ �هللا . لك �لر�سمحفظو� �: تمحيص6 ظنو� ): � ما عليهم هو تر�يد ت
  . �Ïاحثw �لعر" �� �£فكb� Yستقل



 

 

٥٦

: قائالمن هنا فإ: ما )ضافه êمد هي¿ بعد pلك عن مصط~ سعيد 
" I 6خاص ªبش Éلعالم �لعر� 6@� ªبش ºعليه فإ: مصط~ سعيد يمثل �ل�

نظر ]�ه نظر� �نية6 6ºستعمر �ل�� x�� NياÆمتهن ��عه مع �لغر" �إلم� 
 :( :كر�مته فحرمه حريته سيا�ته { )�ضه6 نهب خ�Yته تمتع بها بد

5�YÇ� من هذ� Yلو بال�� �ليسمصط~ سعيد ��x . يعطى Ý فرصة �£متع 
 xحضا� Iعقر ����6 هجو@ ثقا I NياÆال بّد من هجو@ { �لعالم �إلم( x(�

 �Yّð )�لسياسة(سالحه �Øقافة �nنس �£ضليل ( ��zسم �لò @6 هجو
طنه6 لó تتسÝ o فرصة bصلحة مصط~ سعيد ما يمثله6 مصلحة شعبه 
طنه �خوb� åعر�ة �ألخرx �ل��ية مع �لقو�لب �لرجعية �bتسلطة  N[ لعو���
I �تمعه6 �ل\ بد: حسمها لن يستطيع هذ� �bجتمع �*هوå من جديد 

ما �ألضا� �لسائد� I �لعالم �لعرÉ ��و@ ]ال ��ل . �مةمتابعة حياته Ûرية �ر
بعد� حسنة 6{ ): �لطيب صالح ي� تما@ �لو� )ّ: مشو�� مصط~ سعيد 

�لر�6x لم يكتمل بعد6 )ّ: �خا5 �لر�x بطلب �*جد� ما ¨�لت مدية ال 
مصط~ )ضافه êمد هي¿ عن ]: هذ� ��x " قبد ): تصل ]N من سيتابع �لطري

]نه ليس )كø من  شعا��5 مدية طنانة .  هو �@ فا�� ال قيمة Ï� Ýتةسعيد
eضمو: �`قيb� باهللا عليك6 )يها �لقا�§6 كيف ينقلب �`ا� . خا�ة من

فيطلب �لر�x �*جد� Îن قا� êمد هي¿ نفسه ]نه قد )à *جدتهمï صدb� ºثل 
. جدتك يا عبد �bعÛ wاجة ]N �إل�نةجئتك يا عبد �bعw £عينo فو: �لقائل

معo هذ� ): ما قاÝ هي¿ هو6 كما قلت )كø من مر�6 طنطنة ال تقد@ ال تؤخر!  
لقد . هناA )يضا قضية ]كر�� حسنة بنت êمو� { �لز�¸ من � �لريس

�فضت حسنة هذ� �لفكر� ُمْذ سمعت بها6 لكن � �لريس )� { ): تكو: 
� ): �لنساW ال ينب� ): يكو: ;ن �)I x هذ� �bسألةp[ 6 » من نصيبه مؤ�د

)مر يقر�� �لرجا� حدهم6 )نه سو� يفاتح )باها p Iلك �bوضو� يتفق معه { 
قد _: ثمر� هذ� �إلكر�� )نها قتلت � �لريس قتلت نفسها قتلة . �الق�Z: بها

�y حسنة يُ . شنيعةتFَهم �bجتمعا5 �لعربية bثل pلك �bوقف من � �لريس 



 

 

٥٧

�إلسالمية بأنها �تمعا5 تظلم �bر)� تمكن �لرجل من قهرها sجبا�ها { 
 ]�p شئنا �لرطانة باbصطلحا5 "�ألبوية"فعل ما ال }ب6 هو ما يسO ب	( 6

�`ق ): هذ� ظلم مبw للمر)� sجحا� بها عد�ٌ: ". �Ïطريا��ية: "�ألجنبية
}�³ة بهن sعالW جلٌف عليها  Wمد من تكريم للنساê به سيدنا à( ما 

لشأنهن �فع للغ* عنهن sعطائهن 5�p �`قوº �ل\ ُيْعَطى �لرجا� عد@ 
  . �£ميÖ بينهن بينهم فيما عد� قو�مة �Ïيت6 �ل\ يسندها �إلسال@ للرجل

ê جتمع `سنة بنتb� كر��[ wس��y� بعض مو� �لغريب �bريب ): يعز
{ �لز�¸ من � �لريس { خال� �غبتها ���sتها ]N �لفكر �yيb� oتحجر 
 wصف حسنة تماما { ما سو� نب I ين يقفy� p[ 6صحيح Yمع ): هذ� غ

� �`قيقة ]: . نتحدx من يقو� خال� pلك. بعد قليلُ Fَفتََحر :( wاحثÏ� }
 يَْصُدقو� �لقا�§ فيما( wنو� جاهل_ Wال��� يقولو: يكفو� عن �لكذ" 

ف~ مقاb� Ýذكو� �نفا يقو� êمد هي¿x�� 6 يأخذ كثÎ �Yا . �Ïاطل { �إلسال@
�bنشو� I " عالقة �ألنا �آلخر I موسم �;جر� ]N �لشما�: "I مقا� êمد �شد

�لوجه  6حسنة بنت êمو� »I 6 �)ينا: "@¯¼¼«/ ®/ ®·  I " �يو�: �لعر""موقع 
Êل�� ( Éلعر� eجتمع �لسو��¬ �ألفريb� خل�� ��zل� I º�b�  . ليس

» �لوجه �x�� º�b �فض �لظلم ". حسنة ":عبثا �ختيا� �لطيب صالح لالسم
 تغيYها فدفعت حالْت . �لظال@ برفضه للقو�لب �الجتماعية �yينية �Øابتة

 �Øمن لك² تلك �لقو�لب6 مفضلة يما: �غبة بدفع]�Øمن �çا6 لكن عن 
يتمثل pلك بوضو� ê Iالة حسنة �Çر¸ عن �bألو� p . Iلك { �لرضو� ;ا

�فضها �لز�¸ من � �لريس ما يمثله من قو�لب �جعية جاهز�  6¸�نتقاW �لز
ثابتة6 ��x مَ  Fهذ� �لقو�لب �لرجعية للو�قع ل باغتصابه `سنة �غتصاَ" ث 

Éلعر�  .bا فشلت حسنة ê Iا£ها6 كإشا�� ]N قو� تلك �لقو�لب �nاهز� 
Åجتمع �لسو��b� I تغلغلها�ل�6Ê �ثر5 �*هاية �bأساية بقتل � / �لعر;/ 

 Ns�لريس �نتحا�ها6 ما p Iلك من ]شا�� ]N قو� �لرفض �`اجة ]�ها 
�`رية�£غيY من )جل �النعت: �£ضحية من )جل بلو� �;د� ºا.   



 

 

٥٨

bا�p تفضل حسنة بنت êمو� :من نفس �bنطلق يتساê �Wمد �شد 
)�ملة مصط~ سعيد �لر�x { �يع من تقدمو� Çطبتها6 حw )�غمها )هلها 
{ �لز�¸ من � �لريس قتلته �نتحر5 لو لم تكن قد �)I 5 �لر�x �ستمر��� 

مدنيته ��Õلقحها بأف x�� جهاما5 )���5 ): تستمر I نفس �لطريق  فلما 6لز
�bساعدx��6 بد)ته معه wعb� لريس �مثل ;ا� �لم يكن  ï ضحا� يبد 

 oيy��bساعد6 لكن �لفكر �الجتما�  wعb� xهنا )نها �)I 5 �لر�
 فماتت حسنة بنت b�6تحجر �bسيطر b� Iجتمع لم يمكنهما من �bو�صلة

� �لرê6مو�� �Æعb�كتعبY عن طلب " �*جد�. �*جد� ":�x �خته �bدية 
�`يا�6 �ل\ ما ¨�� صد�ها يI ��Z )جو�W �لعالم �لعرû Éه �وقظ �لضمائر 

� لتستمّر �`يا� �`ر� � �*�Y ال بّد من تضافر �لقو�YÇ� x أيشحذ �;مم ب
  ".�لكريمة

لو .  �bتحجر هو كذ" I كذ"�`ق ): ما قيل عن �لفكر �yيo �لرج�
. نعم نعا@ عw: قيل ]: �bسؤ� عن pلك هو �£قا�د �الجتماعية �bتخلفة لقلنا

̈عم ]��نة �لفكر �yيb� oتحجر فهو سخف  )ما مسا( �yين �£حرÚ به }ت 
 �جهه6 ßاصة ): ��ين �ستنكر� موقف حسنة من  I من يصكه N[ ¸تاò

� ]�ه �لريس قهرها {Yلم يش �الق�Z: به ضد �غبتها لم يتحججو� باyين 
فلماI . �p �مهم { )ö xو بل _: �مهم منصبا { �£قا�د �الجتماعية

هذ� ]: _نت �£قا�د فعال تُْكِر� �مر)� مثل حسنة بنت êمو�  ïين هناy� �َْح
د �هللا �لطيب �لÆيطانية I عب. { �لز�¸ برجل ال تريد�6 فقد نفت pلك ¨جة �

موسم "من هو مصط~ سعيد بطل "مقا� ;ا عن ��ية �لطيب صالح عنو�نه 
" ï شاهد� { ¨من �لر�ية )بطاÝ تستجمع خيو� �لقصة"�;جر� ]N �لشما�

p[ 6 قالت با`ر� ]: )@µ¼¼«/ ¹/ ®®�أل�بعاW / �للندنية" �ل�º �ألسط"جريد� (
�جها �Øا"¨¬ مناٍ� للو�قع حيث ]: �£قا�د �لقرية تمنح �أل��مل قصة حسنة 

5�{ )ية حا� فموقف �إلسال@ ".  �`رية I �ختيا� �لز¸ { عكس �لعذ��
لقد )لح : من ]جبا� �لنساW { � لز�¸ Îن ال ير�: �الق�Z: به معر� تماما



 

 

٥٩

 عن علم �لفتا� �لرسو� �لكريم { ): )مر �لز�¸ ال يصح ال òل ): يتم بمعز�
 �bر)� ) { عكس �غبتها( . xفض ]حد� ó{ \مشهو�� تلك �لقصة �ل

�لفتياb� 5سلما5 { عهد �*¿ عليه �لسال@ ِخْطبة �بن عمها ;ا أل: �yها 
حw علم �*¿ بذلك )علن I حسم ): . �فق { �ألمر �: �ستشا�تها

�ألمر6 من ثم فهو �لوحيد ��x يملك �*صف �`لو هو صاحُب �bصلحة I هذ� 
WÒ } ل ]كر�ههò نه ال(عندما �طمأنت �لفتا� . �`ق I �لقبو� ) �لرفض6 

�bذكو�� ]N ): �إلسال@ يقف I صفها يرفض ]تما@ �لز�¸ من �: �غبتها 
�ضاها �حت بمو�فقتها { �Çِْطبَة بعد ): ×حت I تعريف )بيها بأ: �ألمر 

): �لز�¸ ال يمكن ): يقع من غY )خذ �)يها �`صو� { )مرها « 
فكيف نأö àن �bسلمw بعد pلك . بهذ� حسمت �bسألة لصالح �bر)�. مو�فقتها

نقوå ما بنا� �*¿ عليه �لسال@ ×Æ نساWنا { �الق�Z: بمن ال òب* .
. ا بالقو� �إلكر��عجيب )مر � �لريسx�� 6 يz �غم )نف حسنة { تزجه

ترx )ين çبت �لرجولة �لكر�مة �`ساسية �إلنسانية �ح�Z@ �يعة �إلسال@ 
 Ù_ حشح\ لYيد ): òصل { ما يريد� منها بقو� �ألظافر �ألسنا: �أنه 

� WÒ يصح نيله بالقو� ]ال �`ب6 فإنه ال يصلح ]ال : مسعو�ï لقد قيل قديما
  .بالرضا

هذ� ال )ستطيع ): )فهم �ألسلو" �لعنيف �لبشع ��x ع5Æ به ]ال )نo مع 
pلك )نها �مر)� . حسنة بنت êمو� عن كر�هيتها للز�¸ من � �لريس منذ �Ïد�ية

ة بمصط~ 
F
�bو�قف ما يد� { )نها _نت ُمَو; @îلم يصد� عنها من �ل)مية6 

¸ �خر بعد¨ x( ال يمكن ): تطيق x�� د`� N[ سعيد� . xبل لقد سأ;ا �لر�
جها قبل �ق�Zنها بو� �لريس6 فلم تقل ما يفهم منه )نها _نت }به ¨ I عن �)يها
pلك �`ب �*ا�b� xلتهب6 ßاصة )نها لم تكن تمثل Ý شيئا خاصا �yجة )نه 
قد )خ~ عنها كتبه �سومه )I ���Ù غرفة لم تدخلها يوما6 لم يعطها 

 » قط I سؤ�Ý عما }تويه6 بل لم تكن تعر� شيئا عن مفتاحها6 لم تفكر
هذ� ]: _: ;ا ): تفهم . ماضيه ال )نه )ستاp جام� سابق I جامعة بريطانية



 

 

٦٠

]نo ال )نكر عليها حقها I �فض هذ� �لظلم �nلف . �اللة )WÒ x من pلك
قع عليها ب ðها كرها من � �لريس6 لكن شخصيته x�� ¬ا �ل\ �لال]نسا
هذ� . قدمها *ا �bؤلف I عمله �لر�þ ال tعلنا نتوقع منها pلك �لعنف �لشنيع

� ما هنالك . } 5َْÆِْج
ُ
صحيح )نها هد�5 بأ: تقتل � �لريس تقتل نفسها لو )

ßاصة I �تمعاتنا6 يقولو: ما ال  6Wلنسا�تزجه6 لكْن َكْم من �لرجا� 
)يا ما يكن �`ا� فمن �لالفت للنظر ��تبا� ! ذ:يفعلو:6 يهد�: بما ال ينف

�nنس بالعنف �yماI W �لر�ية سو�I W عالقا5 مصط~ سعيد بالنسو� 
� �لريس بأ�ملة مصط~ سعيد ¸�¨ I   .�لÆيطانيا5 )

ثاØة �لقضايا �ل\ )�يد تنا;ا » �لقضية �ل\ يمثلها �لفصل �ألخY من 
ه _مال6 هو óò ما فعله �لر�x عقب �خوÝ غرفة هذ� )ال نص .�لر�ية

 º��مصط~ سعيد �ل\ لم يَِلْجها )حد غ�Y من َقبُْل �ّطالعه { كثY من )
�لرجل )���Ù �`ميمية معرفته تفاصيل ما _: مصط~ قد حÝ �Õ عن حياته 

ل �لسجن I بريطانيا عالقاته بالنساW هناA بما فيهن ¨جته �ل\ قتلها �خ
 برجفة )� ما )حسسُت .   �bاW ��ًيا تماًما كما yتo )��خلُت : "بسببها

�*هر ليس Îتلًئا كأيا@ �لفيضا: . المست �bاÏ� Wا��6 ثم }ولت �لرجفة ]N يقظة
 �لشمو� )غلقت با" �لغرفة  لقد )طفأ5ُ .ال صغb� Yجرx كأيا@ �£حا�يق

: ): )فعل ش� Úغلقت با" �`و(ه تر�تُ . حريق �خر ال يقد@ ال يؤخر. يًئا
خرجُت  ëيتحد 

َ
. فكرp( :( 5هب )قف { قÆها. ه يكمل �لقصةعْ �َ  لم )

مع 6)عما� ال معo ;ا. ثم عدلت. فكرb� ��( :( 5فتا� حيث ال ðد� )حد 
  . pلك ال بد من �لقيا@ بعمل ما

6قا�تo قدماN[ x �لشاطئ I لفجر� Yقد الحت تباش ºس سأنف� . �ل�
Þت~6 . عن غيظى بالسباحة wضحة6 تب�_نت �ألشياW { �لشاطئw نصف 
 ال ._: يدx بصوته �لقديم �bألو�6 متحرً= كأنه ساكن. بw �*و� �لظال@

x �*هر طقطقة مكناb� 5اW غY بعيد� Yو �لشاطئ . صو5 غö خذ5 )سبح(
Nسبح ح\ �.  �لشما(ظللت )سبح  N[ Wاb� xمع قو Oستقر5 حر=5 جس
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قع Ôبا5 .لم )عد )فكر )نا )}رN[ A �ألما@ { سطح �bاW. تناسق مريح 
Wاb� I ���p6 كنةb� 5صوx �*هر6 �حر�ة سا´6 صو5 ¨فxY با*فس6  

قد �ستقر 6مضيت )سبح )سبح.  ال )صو�5 غp Yلك.تطقطق { �لشاطئ 
_: �لشاطئ )ما� يعلو . هذ� هو �;د�.  شاطئ �لشماNعز� { بلو� �ل

يهبط6 �ألصو�5 تنقطع ûية ثم تضج . x� xلم )عد )سمع سو 
ً
 قليال

ً
قليال

6�لشاطئ يعلو يهبط. ثم )صبحت كأنI o بهو �سع تتجا" )صد�¾�. �*هر 
x �*هر يغو� � Oَ ثم )صبحت بw �لعَ . كنت )�x )ما� نصف ��ئر�. طفوي

zÏ�مع pلك .  كنت )� ال )�.  ïهل )نا � )@ ميت ï:هل )نا نائم )@ يقظا
�إلحسا( بأ: �;د� )ما� ال }\6 : كنت ما )¨�� متمسß Õًيط �فيع �هن

)نð oب ): )}رN[ A �ألما@ ال ]N �ألسفل . َ ح\ _� ينقطع6 نَ هَ لكن �Çيط 
 xنقطة )حسست فيها ): قو N[ صلت �ُ دَ Ùَ َÇ� xَ . �*هر I �لقا� تشد¬ ]�ها

  . I سا´ � 6���p �تسع �Ïهو تسا�� tا" �ألصد�W �آل:
Wاb� I \6 �فعت قامoتWمن )ين جا x��( بقو� الفجأ�6  . xسمعت �

Wاb� طقطقة مكنةَ ةً نَ مْ  فَ تلفت! . �*هر  ي  َ�6ً ²ْ wمنتصف �لطريق ب I نا( �pفإ 
 Fنو"ما��لشn�لن )ستطيع �لعو��.   6%b� نقلبُت . لن )ستطيع� xظهر } 

سا´ بصعوبة بالقد� ��x يبقيo طافيًا { �لسطحظللُت  ���p Aساكًنا )حر  .
با£يا� يدفعN[ o �لشاطئ 6كنت )حس بقوx �*هر �;د�مة تشد¬ ]N )سفل 

ية منحنية�¨ I Éنوn� .À¨مد� طويلةلن )ستطيع ): )حفظ تو�  . ( 
ً
]: �جال

 ستشد¬ قوx �*هر ]N �لقا�
ً
� حالة بw �`يا� �bو5 �)يت )�Ùبًا من . �جال
 ا�لقط

ً
 �لصيفï هل » �حلة )@ هجر�ï   هل öن I موسم.  متجهة شماال( Wلشتا�

)حسست )نo �ستسلم لقوx �*هر �;د�مة . Oر�: بقية جسt ´حسست بسا(
ظة ال )��x هل طالت )@ ق5z }و� �x �*هر ]N ضوضاN[ .` I W )سفل

ºع برb حا� كأنه Wع ضوb للحظة عينها� �ثم سا� �لسكو: �لظال@ . �لجلة6 
�لشاطئ يعلو يهبط6 �لسماW تبعد تقر"ف�Z ال )علم طو;ا6 بعدها bحُت   .
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. جوً� _نت . لم تكن �ر� �غبة. )حسست فجأ� برغبة جا�فة ]N سيجا��
قد _نت تلك `ظة ��قظة من �لÕبو(. _نت ظمأ.   

�ستقر �لشاطئ Wحسست �6ستقر5 �لسما( 6Wاb� سمعت طقطقة مكنة 
Oجس I Wاb� ��Æد�5 عالق\ با*هر.  ب{ ]نp :_: oهo قد صفا حينئذ6 

Wاb� ºمنه6طا� فو �Wًلست جز oلكنة  I تلك �للحظ فكر5 )ن�p[ o مت! . 
لم )قر�.  6 �: ]���yِ 5ُàْ  كما ُ فإنo )كو: قد مت!  Zلم )خ àطو� حيا . oن[

سأحيا أل: ثمة )نا( قليلw )حب ): )بe معهم .  ]نo )ختا� �`يا�.)قر� �آل:
ال يعنيo ]: _: للحيا� . )طو� قت Îكن أل: { �جباð 5ب ): )¾�يها

oلم يكن ;ا مع ( oمع .sكنت �p ال (Ðن( :( �. ستطيع ): )غفر فسأحا
حر�ت قد� ���p بصعوبة عنف ح\ صا�5 قام\ . سأحيا بالقو� �bكر

Wاb� ºها فوû . َبكل ما ب N من طاقة �خت6 �أنÎ oثل هزv يصيح I ْت يَ قِ 
  ".�*جد�. �*جد�: م�²

� WÒ يفد { ��هن هو هل ما5 �لر�I x �*هر ) �ستط( ïا� �*جا�
فإ: _: قد ما5 فمن يا ترx نقل *ا � ما ح�Õ *ا I هذ� �لر�يةï هذ� ثغر� 

s: _: قد بe { قيد �`يا� فلما�p لم �Æنا . خطI �Y �لر�ية تنسف )ساسها
بما حدÝ ë بعد صياحه با*جد�p ïلك )نه ال يصح ): يلعب معنا لعبة 

sال فما معp oلك � 6�Wثم هو يقو� ]نه6 حينما �الستغما ïلصمت عن با´ قصته
باهللا . _: I �*هر6 لم يكن يعر� )كا: �لفصل فصل �لشتاW )@ فصل �لصيف

َفَقَد �لرجل عقله فجأ� فلم يعد َ
َ
( ïهذ� �@ يدخل �لعقل( Wعليكم )يها �لقر�

 I هر )هو*� I �يعر� )x فصل _: فيه �نذ�ïA )لم يكن يعر� قبل �ل�
I @( W �لصيفï بل )كا: يفكر )صال I خلع مالبسه �ل�� ]b� NاW لو �لشتا

_: �nو شتاïW ثم هل _نت ظرفه6 هو بw �`يا� �bو5 بل ]b� Nو5 )قر"6 
ما ��@ قد �£فت ]�Ù( N" �لقطا �غم  ïلقطا� "�Ù( N[ بأ: يلتفت Ý لتسمح

p I "�Ùلك �لوقت من �لليلp ïلك )ال يعر� �bوسم ��x تظهر فيه تلك �أل
�لطريف )نه6 هو يصا�� �bوb� 5حدº به سط �*هر تيا�� �لشديد6 قد تاقت 
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)@ I َشم� َ�ï�ْ ... فهل هذ� قت للتفكI Y سيجا��ö( ïن I. نفسه ]N سيجا��
سط �*هر6 �أنه ال يصا�� �*هر  I لسخيفة� �pهذ� �لرغبة �لشا oنعم ما مع

5 بل جالس { �لشاطئ مسZخيا6 قد �متد �لزمن ûه )مامه يصنع فيه به �bو
سط �*هر طاÏا �*جد� فإنه لم يقل *ا هل  I هو�ps _: قد صا�  ïWما يشا

كذلك سمعنا� يقو� ]: هدفه _: �لوصو� ]N �لشاطئ . هب )حد *جدته ) ال
Nيا ك. �لشما�� Aهنا N[ هذ� )نه سو� يصل oته )مه }ت )نظا� معyما 

  فكيفï . �*ا( � �*ا(
فليكن6 . قد يقا� ]: �لشاطئ �لشماN للنهر �مز { �`ضا�� �لغربية

لكْن منذ م\ _: �لر�x مشغوال بتلك �لقضيةï لقد _: سلبيا طو�� �لر�ية 
 5Y6 فكيف تغWÒ x( حد� من�tا� ما هو )قل شأنا من pلك6 فلم نر Ý موقفا 

هل شخص ïAين من �;الÆهو قا" شيته { هذ� �*حو �`ا� فجأ� I �*هر 
تستلز@ �`ضا�� �لغربية �$ال� �bسلم من � ماضيه ُهِويFته كما خلع هو 
مالبسه صا� ��يا بلبوصاï )ليس I �إلسال@6 مهما _: �)x بعض �*ا( فيه6 

 �إلسال@ ]N �لعلم تشغيل WÒ يستحق )ال $لعه مع بقية �bخلو�ï5 )ال يدعو
 N[ @ال يدعو �إلسال( ïتصديقه �لعقل �£حقق من � WÒ قبل �إليما: به )
 ïwف �*ظافة �عتما� �لطب �لصيدلة I معاnة �أل��W بدال من خر�فاb� 5خر�
)ال يدعو �إلسال@ ]N �لعد� �الجتما� �£قريب بw �لطبقاï5 )ال يدعو 

نبذ �لكسل �£بتï )ال يدعو �إلسال@ ]N �إلسال@ ]N �لعم ºلعر�ل �لكد 
�لعلم �*ظا@ طريقة حيا�ï )ال يدعو �إلسال@ ]N �ح�Z@ قو�نw �لكو: êذ�� من 
 N[ @لم يد� �إلسال( ï:لقانو� @�Zح� N[ :ال يدعو �إلنسا( ï:�Öb� I :لطغيا�

n� لكريم� ºï )ال ...ميلï )ال يدعو �إلسال@�لكر�مة �لعز� �للياقة مر��� ��
ما�p ال )قو�ï ثم كيف ...ï )ال يدعو �إلسال@...يدعو �إلسال@ ïقو�( �pما xتر ï

قد �)ينا �لر�I x بد�ية �لر�ية يعÆ عن فرحته �لشديد�  6Yيستقيم هذ� �£فس
بعو�ته ]N بال�� �ستئنا� �لعيش I قريته بw )قا�به }يط به عنا� �Ïيئة 

نشأ فيها بما يد� { )نه لم يكن  ðد نفسه I بريطانيا بل I بال��6 � Éل\ تر
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قريته { جه �Çصوصï ثم ما معo قوÝ ]نه _: ي� ): هدفه موجو� )مامه ال 
هل }ته سوb� xو5 �;الn� :[ ïAنI w بطن  ïقل� Ýهل هذ� �@ يقو ïته{

 ): نهاية �لر�ية6 كيفما جهناها6 ال تستقيم �`ق! )مه يعرفها من تلقاW نفسه
� �لعمل � صلبه( I xخر( Wية . مثلما لم تستقم )شيا�)نا )�x ): هذ� �لر

هذ� لو صلح ): . مفعمة باØغر�5 �لقاتلة )نها )خذ5 )كø من حقها بمر�حل
ح لكنه با£أكيد ال يصل. يكو: �لشط �لشماN للنهر �مز� { �`ضا�� �لغربية

  ! أل: �لساحل �لشماN للنهر _لساحل �nنوÞ Éلفا فسا�� كحذA �*عل با*عل
 �لو _: �لî@ عن ساِحَ¥ِ �Ïحر �bتوسط لÕ: �لرمز مفهوما مقبوال 

�يته. êله تماما� I هو ما صنعه مثال �لسعيد ×م" :ºلغر� 6 �ل\ "]يطا�ا )
� �لعالم �bتخلفة �لفق�Y للوصو� بأx يصف فيها �bحاالb� 5ضنية bهاجر� x

�با عن طريق ]يطا�ا ح\ لو _: p Iلك حتفهم ( N[ توسطb� "سبيل من جنو
�ية با�عة �ستطا� �bؤلف فيها �£غلب { مش�ة ]سنا� . غرقا Ï� Iحر� «

�لN[ �² شخصية من شخصياتها �نتÂ �ألمر بها ]N �لغرº مع �لغا�قÎ wا 
ْ نهاية سا�ِِ��)

َ
Nحد �حتما( I لقد كنت . خذتُه { �لطيب صالح ïفعل �pفما

 ºسو� يغر ëشعر5 ): سا�� �ألحد� wية ح��ضعا يدx { قل¿ I ختا@ �لر
 N[ Ýحو p[ منها Yألخ� Wزn� I �²سلو" �ل( Yؤلف غb� مع من غرقو�6 لكن

�� بنفسه_بو( ��� )حد )صدقاW �لغريق I نومه6 فاستي�ثم كيف . قظ فز� 
 ïجدتهم* à( نه قد( åZين يف�� Wجد� من هؤال*� xينقلب �`ا� فيطلب �لر�

�ضح ): �لرمز فاشل .  
 سبتمÆ/ «°½�لعد� " (�آل��""جابر عصفو�I 6 مقاÝ عن �لر�ية I . )ما �

»¼¼½@(6 xYف x� �لعو�� ]N يؤ�د فكر" �bاW ��ًيا كما yته )مه ): �خو� �لر�
هل ". �لرحم ïxلرحم يا تر� N[ لعو��� xهو تفسY حلمنتي�p[ 6 لَِم )��� �لر�

�*هر بكل ما يمثله من خطو�� هالA كما �)ينا يمكن ): يو�¨x �حم �أل@ بما 
 N[ لعو��� I هل يوجد من يؤمن بوجو� �لرغبة ïwحة تامة للجن��فيه من )ما: 

 xلب� سو� wمقولة من مقوالته �لرحم ب ªر��ين لb� Éا� �لفكر �لغرFبعض ُقب
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 ( Wعقل )حد من �ألسويا I طر هذ� �لرغبةÞ :( باهللا كيف يمكن ï5�_Ïبغا
�ما طلع )حد �لغربيw ب�Wٍ فَْسٍل َخرF عليه نقا� َ( ïانكةÇ� ¥ح\ من نزي

�Yهم )خذ� يرتل من pلك ما �خر ¨من yينا جعلو� من تر�يد� ِهج� ïونه ترتيال
Psychological : Archetypal Patterns in Poetry: "قا£ه مو� بو�كI w كتابها

 Studies of Imagination) "®¯·¹@ ( ما p[ 6لرحم� N[ لعو��� I عن �غبة �لب�
ّ̧ به فيما  Fلز�]: بلغهم هذ� �;ر�W ح\ )خذ� يتهافتو: { لَوAْ هذ� �bصطلح 

�أ: � منهم قد شهد بأ@ عينيه �*ا( هم يعو�: ]N )�حا@ يكتبو:6 
: )مهاتهم }قق من صدº ما قا£ه �لÕتبة �إل×لÖية6 بهذ� صدb� ºثل �لقائل

"wجانb� } لُهبْل� ºْ̈ �ِ ." x( تكر��� ): )تصو� كيفية عو��لقد حالُت مر��� 
*فåZ )ننا تغاضينا عن . بتاتابغل ب�N[ x �حم )مه6 فأعيا¬ �ألمر لم )فلح 

هذ� ûه فكيف باهللا يتسق �لقو� برغبة �لر�I x �لعو�� ]N �حم )مه مع �لزعم 
برغبته I ]صال� �تمعهï ]: �لعو�� ]N �لرحم معناها �لرغبة I �;ر" من 
)عباW �`يا� مسؤ�اتها6 بينما �إلصال� يستلز@ ): يكو: �bصلح جريئا 

  !: هذ� A�pمقد�ما6 شتا
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""""wحwحwحw²حn� ² تر�ناn� ² تر�ناn� ² تر�ناn� نيف"""" تر�ناb� نيف لعبد �لر³نb� نيف لعبد �لر³نb� نيف لعبد �لر³نb� لعبد �لر³ن         
b�////5ؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية لتتتت��سا5 �لن���سا5 �لن���سا5 �لن���سا5 �لن�((((Y5 بY5 بY5 بYب ////    ®¯¶µ®¯¶µ®¯¶µ®¯¶µ@@@@((((  

y عبد �لر³ن �bنيف I ®¯··@ I  قَ مدينة Fا:م  @( xمن )" سعو�
تلe تعليمهعر�قية 6 Aحصل { هنا :( N[انويةØ� ف 6 �لشها�� N[ انتقل
�$ر� I �لنشا� �لسياË ح\ @«½¯® بكلية �`قوº �@ �£حقحيث  بغد�� 

 ]N @6 فتحو�½½¯® �@ ُطرِ� من �لعر�º بعد �£وقيع { حلف بغد��
]p[ 6 N سافر كث�Yًفيها  لم يمكث ]ال )نه. �� يد�( بكلية �`قوº �لقاهر�

حصل { �nامعية ثم �صل ح\  @ حيث )كمل ���سته¶½¯®ر�� �@ جبل
� I �قتصا�ياÏ� 5 و����yكتZمشق� N[ لل«°¯®�@  �نتقل بعدها @ I عمل

N[  5ثم }و� بعد pلك. �ل��ة �لسو�ية للنفطYب @� ®¯µ· عمل @ I لة�
 ثم ��ç ."�*فط �£نمية" I �لة يشتغل ل6 بعد �مN[ �� w �لعر�Ï�"ºال�"

N[  مشق فرنسا6 �ل\ )قا@ فيها� N[ س سنو�5 تر�ها بعدها� �نN[ �z كتابة 
�فته �bنية �@ �لر�يا5  :( N[»¼¼¹@ .  
حw تر�نا 6 �b� ºتوسط6 قصة حب �وسية"منيف عد� ��يا5 » لل

²n�6 مد: �bلح 6��pكر� 6 لوعة �لغيا""Ý )يضا كتب بعنو�: ". )@ �*ذ
للمستقبل 6Wحلة ضو�" « �Yفتو�"6 فضال عن �موعة قصص قصb� "اÏ�." 
�ية � �"²n� تر�نا wنيف "حb� يتعقب  ¨:صيا� يد� { ير�ز x� �*د�

�`w  �لطيو� ببندقيته6 w`� wجعا بZمس Wبعض )ثناpكرx ج² بنا� هو 
 Aتر :Õb� مر بمغا����¨مالئه n� Iيش حw _: �ند�6 ثم صد�5 ]�هم �أل

�به  نفسه تا��6  �اطب { طو� �لر�ية نر��. �²n كما هو �: ): ينسفو�
:���فا معامال ûبه �للطيف بقسو� ال م�Æ ;ا6 فهو  تا��6 ساخطا العن ا �د�

@�y� } سيئ Yيهد�� بمصشاغال قته ��ئما با£فكY 6 يشتمه ير�ه بقدمه 
I حلم حياته كصيا� بطصيد Ý ة تمثل . I Yفك£�)ثناW �نشغاÝ بالصيد 

� منهما بعض �ألح wبا�يث �ل\ ال ]سقا� �Ïطة يقابل صياَ�يْن ðرx بينه 
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�ية . تؤثر { �رx �لر�ية )حد�ثها ثم �تفيا: من حياته ]N غY �جعة� «
  . مليئة باإلحبا� �nهامة6 Þلو تماما من )ية با�قة )مل ) بهجة

: تعطينا فكر� عن �nو �لكئيب ��x يسو� �لكتا" لعل �*صوص �£ا�ة
"� } xخر( �Çيبة تُ "6 "لطريق ستأà]نها pكرx خيبا5 كث�Y مضت6 

َ
yيو@6 و � 

بفعل pلك 6تنبثق مع �º �لشمس �مع ��تفاعها تتمد� بفعل �`ر��� �لرخا 
سيأà يو@ ال ينسل �جا� هذ� �ألمة ". "�إلستسال@ �لعاجز 6@y� I x²لعجز ي�

wشوهb��ألقز�@ �bشوهو: ال يعرفو: ]ال ): يموتو� �خيصw.]ال �ألقز�@  " .
لقد فقد5 ". "تتF فَ " با`ذ�W ح\ فُ �لطx�� Y ال يعر� عشه يستحق ): يُْ�َ "

نها لتشبه )يا@ ]_نت �أليا@ �bاضية قاسية ح\ ". "�لسماW بر�تها منذ ): �£قينا
 �غم �لريح �Ïا��� �ل\ تهب من �يع �nها5 ]ال )نها تهب بعنعنة .�لصيف
=: يعر� . يعر� �يح �bطر6 �يح �nر��:_: )ب يعر� � �ألشياW". "ماجنة 

�ة �bو5��.�Yيامه �ألخ( I حكيمة Wقا� )شيا "" . �]: صمت �bسنw )قوx من 
ٍّ دَ  مُ ]نه صمٌت ! �ل�ما5 �ل\ نسمعها �آل: �". ا ملموًسا ðعل �Çو� شيًئا ما�ي

Y �`ز:Ç� 6يبةÏ� 6حث عن طY خر�6I )شياW من هذ� �*و� موجو�� غ"
�� من ". " غY موجو�� ]�p )��� �إلنسا: )يًضا6 موجو�� ]�p )���ها �إلنسا::موجو��

xلة من بر� ال يَُرم �لسكو: �bخي� ". "!هذ� �للياÏ� Nائسة6 �اN �لصفاb� Wغز
شو�� فا�� مثقو"6 ". "" با`ز: ðعل �إلنسا: )كø شعوً�� باالöطا�ْ�َ �لمُ 

جÂ _*حا( �bحر6º شفتاx جافتا: مثل قطع عيناx مليئتا: با`مر� 6
�ل\ )�فعها كأعال@ مهZئة �Yلصغ� Ú .�`طب �لرطب6 يد�x مليئتا: باÇد

�bرå ليس حالة ". ")نا ]نسا: مسكو: بالظلمة". "� �ألشياW تقو� ]¬ مدحو�
� لكن { �إلنسا: ): يبذ� جهًد� كبYً .  ]نه يربض هنا I ��خل �*فس.عضوية

 ُ  صوته �لصغb�. 5��p ºZ� Yطر �ألبيض �*اعم يتساقط". "َ~ شْ من )جل ): ي
لكن  ���ة �أل�å تعوx بذلك �yخا: ��x ال يُرَ .�;و�W ليستقر فيها 6x

öن ". "ºدF ا �yجة ال تَُص ̈�حامه I �ألشياW ثم تمد��ð 6عله ما�يًّ �تفاعله �ل²يع6 
ÕÏ� Yال نعر� غ åب� هذ� �أل�W. ح\ ساعة �لرحيل ال منذ ساعة �bيال� 
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óنب :( xنعر� سو  .ïما )تمنا� �آل: قطر� من ". ")ال نستطيع ): نفعل شيئًا �خر
�I �`يا� )شياW كث�Y ال يمكن تفسYها !". "�y@ ألغسل �لصد) ��x يغلف �

: .بائهاها6 بغت{ �لطريق �لطويل �bوحل فكر5 بتعاسة �`يا�6 ببال�. "")بًد�� 
�ل�Æ يتy� N[ "²@ كما تت²" ]�ه ". " I بر�ة مليئة بالطx��w سقطُت )): 

لو _نت �أل�å صخرية6 لو _نت �لصخو� مسننة6 لو _نت �ألسنا: ". "�;زيمة
قر) ح\ � . ميٍت دٍ تِ  I �أل�å كوَ ْ̈ رِ غَ �غْ !". " فوً�� I قل¿ مت! حا��6 النغر¨5ْ 

قته �.  p �psهبت للنو@ ðب ): تنا@. فوp��ًهب للنو@�تتعب6 ثم  I WÒ �فعل 
قت �حد سيؤ�N[ x خسا�� �لشيئw مًعا I wد )���6 !". "أل: فعل شيئ��

Æسد )��� )كn� .سدn� I ال!".  ]نه هنا6A ��خل �*فس.�لعجز ليس I ��د 
ا خا�قًا قد حفر  �لرجا� ]�p حزنو��p[ 6 بكو�6 فإ: شيئً .�`ز: يلف �لوجو�"

  ."قلوبهم
.  فيها ]N َحد7 بعيد�Ïذ���Wنتشا� )ما لغة �لر�ية فتتمÖ بعد� سما5 منها 

� �لة منها . منذ �للحظة �ألv تطالعنا هذ� �Ïذ��W بوجهها ��يا( I xفالر�
َ ��( يا بنا5ِ : "يقو�� x . بفر� �ألبالسة ح\ تتشقق مؤخر�تك )��
 �Ïذ��W تمأل عليه كيانه تفيض فال يستطيع ;ا تأجيال ال كبحا فكأ:". �*تنة

� )ª x ما ���y ل: عبثا يسأ� �لقا�§. ال ]مسا_� �p[ هل ï�Wذ�Ï� هذ�
معر� ): �bؤخر�5 منتنة بطبيعتها6 لكن bا�p حرص  ïئن �نشقت مؤخرته_

 َ�أنها تت�bؤلف { ]ثبا5 �*تانة bؤخر�5 بنا5 � 6x ها منYعن غ Öم
قد يظن pلكمؤخر�5 �لÕئنا5 �ألخرx بهذ�ï ثم كيف يا ترx عر� �bنيف  ï

ºجا ال يطا�¨[ x� . �لقا�§ ): بنا5 �x _نت تزعج �لر�zبد�6 فقد _نت ت(
� حيو�نا5 �`قو� )ثناW �لليلتكما  �z . ¬�( هذ� )مر طبي� ليس فيه

فضال عن pلك . tد فيه شيئا من �لغر�بةمباغتة6 فا*ا( متعو�� { هذ� ال 
 َ  � بناÐِ 5َِ فالسا�� �Ù: ما ن( Yß تهنYس } àلم يعد يأ 6xهو ما .  �

ال  Ý oال مع WÒ نيفb� لزمبليطة �ل\ عملها�� هذ� �;يصة  :( oيع
� I �لر�ية� ( Ý xال مغز 6��Ô .îهو ثم منذ م\ يقو� �لصيا� هذ� �ل @
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 x�من هذ� �Ïذ�5�W قو� �لر ïتعقب �لطيو� �ل\ يريد �صطيا�ها I منهمك
û لن تمنعه )ية قو� من تنفيذ ما يهد�به بأنه سيضع �لعو� I )نفه بل I مؤخرته6 
هذ� )� مر� )سمع فيها ]نسانا يهد� ûبه بهذ�). ¹µ®ص(يريد  . pشا Yنه تفك[

�عنا من �لقسو 6p  .� �ل\ ينضح بهاçية I �لشذ
 �Wذ�Ï� من هذ� من �£هديد بأنه سو� يبو� { هذ� ) A�p من ]كثا��

فع¥ سبيل �bثا� يقو� ýاطبا . ال قيمة ;ا" )نطة"6 » تهديد�b� 5خلوقا5
: عقب pلككر� )خرx بنا5 �x جر�W تلك �لzخا�p 5تها عند سماعه ]ياها 

"ó5. �ضحÕسأجعلها6 كما قا� شاعر . ماما)عرفها ت. )عر� هذ� �لضح oلك
ÕÏ_ Õبو� عليها. )بله6 ضح(". لن تفل\ مo )يتها �لز�نية... سأ�فنها I مزبلة 

 Ýبويقو� عن )حد �لصيا�ين ]ّ: بمكنته �بتال� ما عند� من Ù �لصيد 
يقو� عن  ûبه ���:). ·°ص(كخ�ير " :5يقفز �لعكر . 6åيتشمم �أل�

)يضا يقو� ). ¹¼®ص" (يبو� هنا6 يبو� هناA: �6 �`جا��6 يبد)سيقا: �ألشجا
كن يا ���: ثعلبا �نتف من pيلك شعر�6 ثم )لصق : "لصيدI �  �فيقهو���: ل

Wاb� I ºغر�بهذ� �لطريقة ال تقتل عنقاW هذ� �لزمن حدها بل . �لشعر I فمك 
 شجا� �لعُ  { )تقتل �ألفا� �يوA �لسمن �ل\ تتساقط _;و�@ّ 

F
6 ق فوb� ºستنقعيْ ل

 َ6 ثم ýاطبا نفسه "x من خصيانهابهذ� �لطريقة تستطيع �: تمسك بنا5 �
 "ضحكت من �لتشبيه �Ïذb Wxا تصو�5 ): بنا5 �x ;ا خصيا:: "عقب pلك

  ). ¶ص(
هذ� �@ )شبه بكال@ �bعاتيهp[ 6 ال يمكن ): �طر { با� )x شخص 

. نه ال يمت للو�قع بصلة ألنه ال يناسب �bوقف ]طالقاة من �شا� ألكَ سْ فيه مُ 
بل .  هذ� �لî@ ): ينفذ تهديد�فوº هذ� فهو �@ غY فp[ 6o ال يمكن قائَل 

]: pلك �£هديد غY قابل للتنفيذ )صال ال منه ال من سو��6 كما ): �لقا�§ ال 
خر¸ من )pنه ]نه يدخل )pنه هذ� �. يمكن ): يأخذ هذ� �£هديد مأخذ �nد

بل ]: )حد� ال يقو� هذ� �لî@ ل�به ) . تلك �: ): يتلبث لو Øانية با�yخل
لسبب بسيط هو ): �`يو�نا5 ال تفهم مثل تلك �£هديد�65 . `صانه ) Ïقرته
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 بل )ق5 ما تستطيع �ستيعابه هو ): يك� ;ا �إلنسا: عن )نيابه مثال )
� بها يشتمها �لشتم �لعا@zل�� . ي�� تلك �£فاصيل  I ما ): يدخل معها(

 يد�" بعض ( �Ôاê eأنه يل� فهو Îا ال �*ا( { �ستعما� جها¨ جديد
فوº هذ� ûه فبنا5 �x ليست ;ا ُخ65ً . �ٍ  متصو� يقبله عقل ال �طر { با�ِ 

5Çهم ��ين يتمتعو: با ëكو� ال �إلنا�� 6ëنا[ Â. ف	هذ� ف ºفوال " �Çُْصيَة"
ال tمع هذ� �nمع I لغتنا öن �*ا( �لعا�يw : 6 { �ألقل"خصيا:"tمع { 

 p[ 6بو: ): يمشو� جنب �`ائطò قافة ��ينØ�َب �bحد�x �ألفق 
َ
�لَغال

فاÇِْصيا: هم �لرجا� . x( 6 �لرجل �bخ5ّ "َخI" ّ5ِ لغتنا » �ع " �Çصيا:"
 5َُÇ� خصّيو: الbتها��p . I نيف �`قb� ما ]: _: للعباقر� مثل عبد �لر³ن(

لست )حب ): )ستشهد { ): . ): يفسد� �للغة { هذ� �*حو فهذ� )مر �خر
ببي\ �bتن¿ �£ا�w �لثين يسخر فيهما من _فو� " ُخt" 5ًمع { " �Çُْصيَة"

  :�إلخشيدx حاكم مI z حينه
ْح		َسُب ق  

َ
  ب		َل �Çَ		5ِْ لق		د ُكنْ		ُت )

    Âَ					!*� !ر					َمَق )َ¾ُ :F �ل					ر!
َ
( xِ   

    
  فلم						ا نظ						رN[ 5ُ عقل						هِ    

    5َ				ُÇ� I ا				هFû Âَ				!*� ُت				ي(�   

    
 wيتÏ� تن¿ صاحَب هذينb� با �لطيب( Yَشاعَرنا �لكب xفقد صف �لر�

 )¬ )خ� 6 هو ما يعo )نه لن يقبل �الستشها� بشعر�6 عال� {"شاعر )بله"بأنه 
)نا لست ناقصا ]¨�جا ح\ )تعرå . ): يشتمo )نا )يضا يتهمo بالعته �nنو:

بنفb Ðزيد من �إل¨�¸ تعرضا6 ßاصة )ما@ _تب ال تُْؤَمن بد�ته ال يمكن 
بل )كت~ بالقو� بأ: �ع �£كسY �لقياË ألية ûمة { ¨: . ابهبَ tنب سِ 

َ �ْ  لقم6 pُ -ة�6 لقمرَ  غُ -فةرْ غُ  "6 مثل"ُفَعل"هو " ُفْعلَة"�- ُp  ًمة�( 6x- 6مم( 
�لة- 6�Ù �Ùس�Z �ل6 - 6Zمر� س¨ كر"6 - ¨مر6 �ربة-��بة ��ب6 

غُ  Fغر¨�رَ  غُ -�ر ص6 قُ رَ  قُ -ةَص رْ  غر¨6  قُ -�6 
F
 - فرص6 حفر�-ل6 فرصةلَ  قُ -ةل

 شعل6 - علب6 شعلة-6 علبةبعَ  لُ -ةبَ عْ 6 لُ 9َ  سُ -ةنF  جنح6 سُ - جنحة حفر6
غُ وً  قُ -�وF  �ع6 قُ - }ف6 �عة- شعب6 }فة- عقد6 شعبة-عقد� 6x ْرَ ق�- 

ة-6 بؤ��رقَ غُ  Fُشقة- �قع6 ُعْرَ�- ُشَقق6 �قعة- بؤ�6 
F
ُحل 6xعمد�- ُعًر -  ُحلَل6 
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ب! 6 =: �هللا òب �bحسنw..." ُقَهد- 6�ً�ُ ُقْهَد�-عمد6 ُ�ْميَة xاbناسبة فالر�
ضحكت من �لتشبيه �Ïذn�" :" Wxنو:"" �Ïذ��W"نفسه قد صف �مه هذ� ب	

)ما نهايته . �nنو: Ý بد�ية: قلت *فÛ Ðز:. bا تصو�5 ): بنا5 �x ;ا خ5ّ 
 ]صابة �nمع �لصحيح ل�مة عن يعجزمر� )خرx نر�� . )¶ص ("فال يعرفها )حد

� موضع �خر6 نر�� بعد ): بصق ".خ5ّ : "علهð p[ 6كما هو �ضح" خصية" 
)ï¸ا�Ç� يها منZليس بصقا )هذ� ��ته )@ سيش=: �Ïصق هذ� �bر� Ûقد6  6

s: "�لعجز Ï� 6�� Iالهة I ��. )نا ¨� ند�µ" :(x®ص(bجر� �Ïصق6 يقو�  6
 نفسه �`مد هللا ): شهد �لر�x نفسه {"! �لسبا" I فO: "فاته ): يضيف

�Wذ�Ïمل �لطها��: "باò �¨ :( حد��]نه òمل . )خطئ كث�p[ �Y تصو�5 `ظة 
òمل �Çو� I ��خله . �Ïذ�n� 6�W*6 �ل�W �لر�x�� Wx ال يطيقه �إلنسا:

). °·ص" (ير�ض6 يريد ): يقنع نفسه قبل ): يقنع ���: بالقو� �nد���
�ضح )نo لم �5 ب�W من ). ·®ص" (عو� �bز�بل"قبل pلك صف نفسه بأنه 

�Zيع�الع��Z سيد �أل�لة كما يقا� I �لقانو: ! عند6x فهذ� هو �لر�x يقر 
�bحاكم .  

 xفهو . با5َُÇ !) سيا:. ) �لÕتب(�لو�قع )نo ال )��Ù x غر�@ �لر�
5ý 6: ح\ �Ø! : "يقو� عن نفسه :5ý ص" (الةمَ )نا �جل®µ .(فاشل6 يقصد )نه 

{ )نه هنا )يضا لم يستطع tنب �Çطإ . ال يستطيع صيد �لطائر ��x يريد
6 غ5ý" :( ��� Y ح\ �Øمالة"�*اشئ عن �لعجز �للغوx �لو�ضحp[ 6 يقو� ]نه 
x( 6 "�بت �لكأ( ح\ �Ø!َمالة: "هذ� �£عبY يمكن ): يستخد@ I قو*ا مثال

يئا من �ل��"Ø� p[ 6مالة » بقية �bاI W �بتها _ملة لم )ترI A قعرها ش
 قربة مثال6 )ما ( Wنا[ ( åمالة"حوØ� " فال )عر� كيف WَصاÇِ� Iقد . كو:ت

Ýقو I طأÇ� مالة: "كر� هذ�Ø� \ح xص" (كنت )�يد� ): يتم¥ من منظر°¼ .(
� موضع �خر" :5ý لك. )نا �جلp ط6 تعر�Ï� اصةß. )µ®ص" (�لطيو�6 

هل تسمعo )يها :... نا�يت ���:"6 )«·ص" (عقو� �لI "î خصاها: "كما يقو�
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ï5ّخb� )اموn�) "لسانه بطريقة بذيئة"6 )¼·®ص :��� Aمسح جو�نب . حر
wصيتÇ� N[ صل  ).µ¹®ص" (حلقه )� �ألمر6 ثم بد) يمسح بطنه ح\ 

ب تمتد لتشمل هذ� �£هديد�5 �ل\ تنطلق من فم �لر�x لسبب لغY سب
ûبه ��x يتبعه ûما خر¸ للصيد اليفا�قه )بد� ينطلق إلحضا� �لفريسة 

طلقة �لرصاصp[ 6 ال ينجو �ل�ب ب تها� حاbا تسقط من �لسماW بعد ]صابيدَ ِص �لمَ 
�bسكw من تهديد �لر�x بأ: يدفنه I مزبلة يبو� فوقه6 �أ: �£بو� طقس 

بد من �لقيا@ به xy �لشتم �لسبا" ح\ مقد( عند عبد �لر³ن �bنيف ال 
�أ: . يؤتيا ثمرتهما 6� Fبه قد تبوû :( ناÆ� ما �Yلك فحسب بل ]نه كثp ليس

�£بو� �قعة �ستثنائية من شأنها ): تتوقف �لكو�كب �*جو@ �أل�å عن 
��: بسببهاy� . جته=: )بو �لر�x من قبل قد )ف\ )ما@ ¨)xبأ: ) )@ �لر�

طائر ��x ال ي�� { قضيب حديد مدبب فوº عشه ال يستحق ]ال �£بو� �ل
فا£بو� ]p:6 كطقس من طقو( �لصيد6 مو�ë عن )بيهµ( . 6«ص(فوº �)سه 

.  عن )سالفه فأسال� )سالفه _بًِر� عن _بِرٍ ��x ال بد )نه �ثه بد�� عن �بائه
 ²n� طر� ºخر )نه با� فو� ºسيا I ناÆ� ثلbبامن غر�مه ). ½®®ص(

 I موضو� ×د� يقو� عن ¨ميله ºسيا � I ح��باÏو� �`ديث عنه 
فجأ� تر�n�" :oيش .oيpلكن ما فعله )نه با� { قاعد� . تصو�5 )نه سيؤ
�ps _: �ل�W بال�W يذكر فلقد _: �لر�x ال يقل عن ). ®«®ص" (�£مثا�

{ ): �Æنا بأنه قد بصق { ��ئما ا �ل�ب I هذ� �*احيةp[ 6 _: حريص
لقد }و� �Ïصق . فهو I حالة بصق ��ئم. �أل�å )يا ما يكن �bوقف ) ��yفع

 { سبيل ®¹®6 ¼·®6 «°6 ¶¹ص(yيه ]N ]�ما: مثلما صا� �£بو� عند ûبه ]�مانا 
  ). �£مثيل

ماp! نعم يعطس. { ): �ل�ب لم يكن يتبو� فحسب6 بل _: يعطس �
مر��� نعم _: يفعل pلك . p Iلكï لقد _: يعطس مثلما öن �لب� نعطس

لم يكن ).  مثال¼¯®6 ½¯6 ¶·ص( لم يأته مر� �حد� بل مر�x( 5 )نه6 تكر���
ته �لر�x عقب  �لعطس قائال 6 "ير³كم �هللا يا موالنا: "ينقصه سوx ): يشم�
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I Ýب بعد ): يفيق من نوبة �لعطا( بقو�ل� �Yخاشعةل xغفر �هللا *ا : " تقو
ال غر�بة I ): يُتِْبع �ل�ُب ���F { �لتشميت "! وْ  هَ وْ  هَ وْ هَ ! نالكم يا شيخ

 من �عه خشوعه تقو�� هو I نهاية يكنبا*با�6 فهو ûب6 �ل�ب مهما 
�bطا� ûب6 بل ûب �بن ûب6 ال بد Ý ): ينبح أل: طبيعة �لî" �*با� 

 بقائها منها عند �لوصيدبغض �*ظر ( xقو£� I توغلها xعن مد .oآل:]ن�  
 ): �لî" يمكن ): تعطس كما يعطس �لب�6 =: pلك بعدما )عر�

 بعض �bوسو�5 عقب قر�àW لî@ �لر�x عن عطا( �ل�ب6 5ُ َ�ْ تَ �سْ 
}ت عنو�: جان¿ هو "I"Sneeze ما�� (" Wikipedia"فوجدI 5 موسوعة  6

"Animals"(ما نصه " :Sneezing isn't confined to humans or even 

mammals. Many animals, including cats, dogs, iguanas and chickens 

sneeze ." ما �  فيها عن عطا( �`يو�نا65 قد )Ià هذ� �bا��  هنالكهذ� 
� للنا) { سبيل �الستطر��6 بما يع( o: عطا( �`يو�ناWÒ 5 غY معر

  . بوجه �@
 ُنشأI 5 �لريف6 =نت �لî" )مامنا طو�� �لوقت yِْ )قو� هذ�6 قد  5ُ

I �لشو��� � �`قو� � �Ïيو65 ال )pكر )¬ �)يت ) سمعت ûبا6 ) ح\ 
�يته ]N عطا( . قطا ) �يكا6 يعطس� I تب مر���Õلكن ما �اللة ]شا�� �ل

�لسال@ï ]: عطا( �ل�بï نعم bا�p جعله ي @� xبأ ºهو حشو �لو�( ïعطس
 N[ ح\ ]ننا ال نلتفت wن �لب� �لعا�يö بالنسبة *ا x�� Yغ ëحد "îل�

فما ��x يا ترx . )نها تعطس �غم )نها تفعل pلك كما قر)b� I 5وسوعة �bذكو��
 جعل �bؤلف يذكر ): ûبه قد عطس بل يكر� �*ص { هذ� �لعطسp ïلك
): هذ�6 فيما )تذكرb� « 6ر� �ألv �ل\ )قر) I قصة ) مقا� ) كتا" ) �سالة 

 x�( مر� �فال بد ]p: ): يكو: لعطس . فيها ): ûبا قد عطس) )سمع بل )
6xمغز oيتنا هذ� مع�� I ب�ل� p[  ما �طر ªلقصص ال تتسع ل��لر�يا5 

فالî" ال . مثله �£بو�.  قد َقنF ;م pلكما ال �طر { با� مؤلفيها bجر� ):ْ 
فلما�p لم يذكر 6 قبل pلك تأكل6 طو�� �لوقت تنبحتتبو� فقط بل تتÆ¨ )يضا6 
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�لشتائم �ل\ تعج بها  5�Wذ�Ï� من ïحد��bؤلف pلك6 �هتم بذكر �£بو� 
" �نية�بنة �لز"" �لز�نية"�لر�ية صف �لر�x للبطة �ل\ يريد ): يصطا�ها ب	

�لغريب مع هذ� )نه يستدير I موقف ).  مثال¼®«6 ¶¼«6 ¼¼«6 ¶·6 ½·6 ¹·6 ¯«ص(
فكيف تكو: قديسة6 ¨�نية بنت ¨�نية I نفس ". قديسة: "�خر فيسميها )يضا
  ).¼·®ص" (�لز�¬"كما ينعت ûبه ���: ب	! �لوقتï �هللا )علم

 بعض �ألشيا6Wن هناA عبا��5 تشبيها5 غريبة يلجأ ]�ها I �£عبY ع
فهو يتحدë :  ): يغمض �bعo بعدما _: �ضحا سهال لألسففتكو: �*تيجة

قد ��5 عبا�� ). ·® -«®ص(مثال عن ثالوb� ëجو( "Ëجوb� ëالوØ� " هذ�
]نك ": I سياº �عå�Z �لر�x { قضاW �هللا سلطانه6 فهو �اطبه سبحانه قائال

لكنْ  6qاb� I كمقد حكمت طويالò x�� من �آل: فصاعد� سأكو: )نا  .
ثم يضيف )نه ال ��� للنطق بالبسملة Ï� :yدW بأx عمل ألنها ال تفيد6 بل 
Ëجوb� ëخر للثالو� è إلضافة oيفيد هو �لعمل6 فضال عن )نه ال مع x��" 

Õ`� xية لم يكن �وسيا يوما ح\ ). ·® -«®ص(�� p[ 6صÏهذ� ûه خبص 
Ø� هو �ألصليعد Ëجوb� ëيبسمل ال يضيف ];ا . الو wكما ): �إلنسا: ح

 Ëجوb� ëبدال من "��بو�"يكو: عندنا ف��بعا للثالو "ëالوØ�" لكp 6 بل هو ينبذ
  )ليس كذلكØ� . ïالوë تماما يستبد� به ];ا �حد�

�bفåZ ): . ترx ما ثالوb� ëجو( هذ�ï هكذ� سو� يتسا�W �لقا�§
 ال يُنْتََظر ): �طر Ý هذ� �ألمر { با�6 فضال  ��x:  هذ� هو شخٌص ائَل  ق�لصيا�َ 

 Wلقر�� ( wتخصصb� xضحة6 فهو )مر ال يلم به سو�عن ): يعرفه معرفة 
�حد منهم xفكيف ال ðد y� Iنيا ûها . �bتبحرين ��ين ال يبد )بد� ): �لر�

ل معنا� سوx من يعرفو: �yيانة { سعتها سوx هذ�  �bصطلح ��x ال òص� 
�يتناï ]ننا نعر� ): �Øالوë موجو� I عد� من �yيانا5 � I ين هم( ïجوسيةb�
 Ëجوb� ëالوØ� N[ لإلشا�� ��y� حدها6 لكن ما�لقديمة ال �z*� Iنية 
با��65 � هذ� �لسياº حيث ال يعر� �Øالوb� ëجوI Ë منطقتنا �لعربية 

مية ]ال �لقليلو: ��ين Þصصو� I تا�يخ �لفر( �ياناتهم ) توسعو� �إلسال
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 åألمر �ر� �ستعر�� xتر @( ï5وضو�b� حو� تلك �Wلقر�� I توسعا شديد�
sال فكما قلت ïخيص� Iثقا : ïËجوb� ëالوØ� كم من قر�ئنا من يعر�  

Ýحد� منا يعر� ما تقو��;ة I  �ألفيستا من ): هناA ثالثة نعم كم 
 ªتش Ëانتيو: �لفا�Ï�"xألهو�� ëالوØ�"نها ثالثة )قانيم( 6 : ��ألقنو@ �أل

)هو�� مز��6 �øا¬ ميØ� @الث �ألقنوØ� @ألقنو�)با@  �bخلص �لفا�b� xتجسد6 
): pلك �Øالوë �ألهو�x يصوI �F شª �جل مكو: من ثالë �يشاï5 6 نبت

معقد �Yلقد قر)5 �ما كث� حو� �Øالوë �لفا�Ë منه مثال ): ¨���شت �@ 
°»¼º  .@. è ثالثه فقط » �لشمس N[ آل;ه� zخت� ëالوØ� قد )سس عقيد� 

��Ç� èصب �bطر6 )نه �ختا� ثالثه من  Rya  �*و�6 �لقمر è �لظال@6 
هم�ألجد�� 6ëالوØ� مثيل£ Wلشمس(�أل" �هو�� مز��   �لقدما� (
كما قر)5 )يضا )نه x .( Iرَ عْ �لش� (�أل@ �لعذ��W )ناهيتا ) �لقمر()هر�ما:  �البن

 � ما¬x�� 6 _: يعتقد ة { يد@ ظهر مذهب �bانوي¼°«عهد �bلك شابو� �أل
wقديم wلعالم مر�ب من )صل� :(:YÇ�  Good) ل�) �*و�� Evil ) @6 )�لظال

): �أل") Father of Greatness (لكة �*و�قد نصÎ I معه �سة  ب عرشه
 �ألنه _: نقيا غY )هل لل��z مع �ل� فقد  6 لكن)Shekhinas(شيو

]إلنسا: �لقديم  �ل\ )�سلت بد�هاMother of Life( 6(�ستد� )@ �`ي		ا� 
)Original Man ( 

�
� مر� تتغY  ص�bخل I نه(��x �نتz { قوx �لظال@6 

 ëالوØ� ه;� Wيهم قائم)سماy من �آل;ةة ضخمةح\ )صبح .  
 6x� { �لر�y� Wنه قد جا( )xثم ما معo ): �هللا قد حكم قديما6 

�إلنسا:6 �توv ¨ما@ �`كم I �لعالمï معنا� ): �العتقا� I �هللا _: هو �لسائد 
N با£اقديما6 )ما �آل: فقد تنو�5 �لعقو�6 لم يعد ثم �ا� bثل تلك �Çر�فا65 

ينب� ): يكو: �إلنسا: سيد مص�Y بل سيد �لكو: بعدما �نكشفت �Çر�فا5 
)غلب �لظن ): �لر�x يومئ ]N ما يزعمه . )صبح �لعقل �bستنY ينبذها

�لشيوعيو: من ): تا�يخ �إلنسا: �لر� قد بد) )ال باالعتقا� Ç� Iر�فا5 
I Âين6 �نتy� N[ لكp 6 ثم �نتقل منYألساط� �لعصو� �`ديثة ]N �إليما: 
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بالعلم6 �لعلم حد�x�� 6 تمثله �لشيوعية �: غYها �غم ): تلك �لشيوعية 
�pتها قد �نها�5 }ت مطا�º �لعلم بد5 عو�تها فاضحة قبيحة بعدما تبw )نها 
ال تناسب �لطبيعة �إلنسانية بتاتا بل Þنقها خنقا حw فشت فشال �pيعا I تلبية 

;م �لب� ��ين يعيشو: Ï� Iال� �ل\ )علنت �عتناقها ;ا حاجا5 �لب( 6�
تقد! مٍ كْ  حُ  حيا�ٍ �ألخذ بها فلسفةَ   ٍ@.  

 �ما �منا b� Iجو) فلنأخذ قو( Ýيضا حw فشل I صيد �Ïطة �ل\ تد
6 )¹®ص" (لكن كيف )فلتت �bجوسيةï: "حو;ا �لر�ية )فلتت من بندقيته

صايا �bجو(يُت نسِ . �نتÂ �ألمر ûه كأنه لم يكن: "ئلبعدها بسطو� قال  ."
 xحد�تر6 )ظن ): �لر�x نفسه بل ]¬ ال. ما معo هذ� ) ïA�p �لعلم عند �هللا 
. �@ يرصه �صا ليس ]ال ]نما هو. يعر� هذ� ) A�pفوÏ� ºيعة6 �لÕتب �pته ال 

�يات� xجوسية ): عنو: ]حدbبل لقد بلغ من هوسه با	قصة حب �وسية"ه ب ."
هذ� بعض نصوص من تلك �لر�ية6 �ل\ تد� حو� حب �Ïطل �لر�x المر)� 

تطاÝ عليهم�لقمع  هبصد�م)�مينية م جة تبد)  Wالحظ ): �مه عن . ر�*
�الع��Z عند �*صا�x خاطئp[ 6 يق�z { �لكنيسة �لÕثو�كية I حw )نه 

... �يد عطفكم)ال )طلب منكم �لر³ة ال " :معر� عند �أل�ثوpكس )يضا
 حرما:ï حال@ï )مر�هقةï: تقولو: .تكلم): ) مع pلك ðب .WÒ x)قولو� 

 .حز: ).�تعش)�p تذكر5 ]حسه حبا حقيقيا )ما  .WÒ x): تقولو� )يمكن 
 Ë(� I x��@  ما... لبWÕلبعض �ألحيا: tتاحo �غبة  .ف�Õ ال حz ;ا)تد

قص ]b( :pا�p  :��@ ظo بكم سيئا �yجة كب�Y قد تسألو: � مامر هكذ�أل
ïحصل x�� ما عليكم هذ�( ïيد منكم�  óسد)ل( قطع عليكم �لطريق 

نسا: طريقا : �لكنيسة �لÕثو�كية �لرحيمة �لقلب جعلت لإل ]:قو�)فو�هكم )
فس : علم �*)كما  . بتلe �العb�w��Zقدس باWللخالص عندما ûفت �آل

بالضوÇ� Wافت I غرفة �لطبيب �bقعد �لوثx�� Y يستلe عليه  b�6عا�
جد طريقة إلb�( 6ريضWبة �لعذ�" تمهيد� للشفا�p. (ïلكنيسة �نتم )هل  نتم� Wبا
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( ( ُWنفسيو: تتلقو:طبا  ï��Zال)مر�  �الع xخر oقو� ما): )�يد  ). يهم 
  . "{ �أل�åسأقو� ما حصل ح\ لو نزلت �لسماW . حصل

كما لم ينس صاحب �لر�ية سفاهته �bعتا�� مع �به طبيعته �£جديفية 
 تعالو� �سمعو� �ع�Zفا5 �جل 6باb� Wقدسو:)يها �آل: "�bتطالة عليه سبحانه

 سوx �ع�Zفا5 �: لم تسمعو�أل�å مليئة بالرجا� �`ز�¬6 ح\ �آل: حزين
ح\ ��I x �لسماW.أنتم ال تعرفونهم�bخطئ6w )ما ��ين يموتو: � `ظة ف  

 يعبث با�د �ألخرx ال يعر� �الال@ �ل\ يعا¬ منها �`ز�¬6يستند { يد  .s �p
من . �بتسمو�(قولو� )ï" ." WÒ x_: يعر� فلما�p خلق هذ� �bقد�� ûه من �`ز:

لم يعد يهمo ما �مت سلكت طريق . حلم. مر�هقة. حرما:): حقكم pلك
nلجلة� . ºZò Ëأل¬ مسيح �و �Yو� كثêب ): تتساð 6نتم6 )يها �ألساقفة(

�ص _: موتا �حد�6 )ما )نا فقد مت! �ال� . �ال� �bر�5 � ثانية
]: موb� 5خل

sال. �bر�65 ما )¨�� )مو5 6oكم ع�p( و� تصو�5 �لر" نائما6 � ...". "ُكف!
�ليا:6 لن )نساA ". "يت�م6 لكنه لم يفعل`ظة )خرx تصو�ته ضجر�6 )��ته ): 

)نا )قو� هذ� �ل�ما65 لكن �عيo )قو� شيئا �وسيا. )بد� �Yا� : )خطئ كث*�
)يها �إلÝ �لقا6Ë )يتها �لصدفة �لعميا6W ". "�ل\ �شتعلت I قل¿ يوما لن تنطفئ

ïªبهذ� �لش WÒ �  ". bاò �pصل 
بالصو� �Çياال5 فوp ºلك فالر�ية تطفح بالضجر  5�Wذ�Ïبا

�ألكرباتية �bفتعلة إل�هاÚ �لقا�§ �الستحو�p { ]عجابه6 مثلها p Iلك مثل 
�يتنا �ل\ öن بصد�ها Îا يد� { ): هذ� طبيعة �bؤلف6 ال عالقة ;ا �

فضال عن pلك ف�ç Âقة Ç� Iمر �لزنا �لn� @îنb� Ðبا� . باÏطل
xمع . �لعا�يا �ت � ! هذ� ûه يÏ� zطل { )نه لم ال يرتكب خطيئة

لكن . لر�ية جيد� ) ح\ متوسطةp[ 6: لÕ: هناð[ WÒ Aاب �غم هذ� ûه
 �حدهم تلعب { مشاعرهم �bلتهبة }ا wر�هقb� جة تناسبpية سا��لر

  .): تثY تمر�هم { �أل�يا: �£قا�د Ûجة �`ب
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� تفسY هذ�Ýمقا I xقصة حب �وسية: " �لعنو�: يقو� ��ئد �`و�� "
نؤ�د با: �لÕتب �ختا� ": "�`و�� �bتمد:"�bنشو� بمحو� �أل�" �لفن { موقع 

)يضا كشª من  6Éجتمع �لعرb� I �(رb� حالة } xجوسية كر� ثو�b� سم�
ة6 �أنه يتقد@ ]N )شØ� �Õو�� { �bعتقد �yيo �لسائد b� Iنطقة �لعربي

فهو من خال� �السم يكو: قد )شا� . �bجوسية �ل\ }مل فكر� �*ا� �bقدسية
]N �*ا� �ل\ ðب ): تبe متقد� b� Iجتمع خاصة تلك �ل\ تتعلق باbر)�6 
)يضا }مل فكر� �£خ¥ عن �yين6 ]: _: مسيحيا )@ ]سالميا6 لصالح �لفكر� 

 Yنة ��ة جد� ال �ل\ قدمها6 فهو يسÕم I علهاð 6لفÇ� N[ ليس]N �ألما@ 
ما �`و�� ��x ��� بÏ� wطل �لÕهن ]ال ��ل . يستطيع �bجتمع ): يصل ]�ها

عن ): �bر)� I هذ� �لر�ية قد tا¨5 مÕنة �لب�6 تقدمت ]N مصا� �لربا5 
قد علق )حد �لقر�W { هذ� �لî@ قائال". �bقدسا5" : xئد �`و���� xعزيز

حقا ]نها �*ا� �أل¨�ة �ل\ تلمس )x ! د ��ية شيقة البد ): )جدها )قر)هاقَ غَ 
" �`ب �nنس ":غد5 قذ�� I سمو�y� 5يانا5 �لفضائية  ح\ ما.شئ فتطهرها

��ئآ )�جو�¬ �ستغد� طاهر� عندما تلتمس حر��� �*ا� �لز���شتية تلبسها 
". هذ� شكر�. طيها حر��� �لشمس I �نيا �bعتقد�b� 5ثلجةحريرb� xلمس6 تع

�£عبY عن )بسط  Wإلمال� I wسكb� تمر�b� علقb� جو )ال يفوتكم عجز�(
�Õألف�! 

�يتنا من تلك �لعبا��5 �لتشبيها5 �ل\ ال òقق �إلنسا: شيئا منها � I
" _: قاسيا كجد�� مسجد": قوÝ عن )بيه" حw تر�نا �²n: "�ل\ öن بصد�ها

صفه *فسه بأنه 6 )¼·ص("Æبالص W¥م è) "ص·®( �ø�قوÝ عن ûبه  6
���: ال يعر� ]ال ): يد� حو� نفسه مثل _هن: "حر=ته . eال يستطيع ): يب

لكن �لÕهن ال يفعل pلك بل �*ا�� I ). ·¹ص" (I مÕنه )كø من �قيقة
Aهنا بw �لشا�بw يل¿ ;م �لطلبا5 òمل �لصو�¬ �bقp[ 6Â يد� هنا 

 " جاx. )يو�: �bمتلئة �لفا�غة6 ال يكف عن �ال£فاN[ 5 هذ� ) A�p قائال(
ُحه: "]N �لقهو� ُمِعّد �bشا�يب

F
صل xحد شا� Aعندباهللا )ليس pلك )مر� ". 



 

 

٧٩

. ا �bسلمو:ï هذ� ûمة قلما يتد�;"�لÕهن: "مضحïÕ ثم م\ نقو� I �يننا
مثلها قوÝ ل�به. مثال6 )ما �لÕهن فال" سيدنا"" موالنا"" �لشيخ"فنحن نعر�  :

). ¶¹ص" (صيا� �لر": "كما نر�� يسO نفسه). °°ص" (��� مثل _هن عجو¨"
بعدها بصفحة يقو� ]نه فعل pلك بثقة  ïيقصد بهذ� �لتسمية �لعجيبة �pما xتر

Yتكو: ثقته لكن ما �خل �لصغر ه. ن¿ صغ Yهل �*¿ �لصغ ïقةØنا با
نصنفهم صغا�� �با��  Wنقيس �ألنبيا xفكيف يا تر ï�Yكب Yلكب� 6�Yصغ
 Wعن صيا� قابله مصا�فة )ثنا ïبربه ح\ نعر� مقد�� ثقة � منهم بنفسه )
�لصيد ظن )نه �~ عنه بعض �bعلوما5 �ل\ يمكن ): تساعد� I �صطيا� 

�بتلع � ما . هذ� �لرجل �bكر� يعر� شيئا ال يريد ): يقوÏ��" :Ýطة �bنشو�
�ما نرx فإنه òب pكر �Ïو� كث�Y. ·°ص" (يعر� ثم يبوÝ كخ�ير.(   

هناA �لعبا��5 �لصو� �لتشابيه �ألكرباتية6 » I �لر�ية )كø من 
لصق �لشعر I كن يا ���: ثعلبا6 �نتف من pيلك شعر�6 ثم ): "�;م { �لقلب

Wاb� I ºغر�بهذ� �لطريقة ال تقتل عنقاW هذ� �لزمن حدها بل تقتل . فمك 
�ألفا� �يوA �لسمن �ل\ تتساقط { )شجا� �لعليق فوb� ºستنقع6 تستطيع 

ستنطبق عليِك �لظلمة )يتها �لطيو� ). "¶ص" (�: تمسك بنا5 �x من خصيانها
N[ 5ظا` I wستتحول �ر�5 متقلصة ثم تَْسوَ��ين6 بعد pلك �Ïائسة6 

)تفهمw ما )قو� )يتها �لسمنا5 . ستمطرA �لسماW كما لو كنِت )شياW ¨�ئد�
ïو5). "¯·ص" (�;ا�بةb� 5أ� .:����� لو )صبحَت ن�² . �³له { كتفيك يا 

" فنحن Ûاجة ]N كمية ضخمة جد� من �bوò .5مل �bو5 من �ألماكن �Ïعيد�
�Çيبة تبد) ساعة �bيال�6 من �أليا@ �أل6v : شعر5 باbر��� )نا )فكر). "½®¹ص(

تسY _لظل  6Æتك )�y� مقاعد }مع �`ليب تتمطى6 ثم I �أل¨قة تنمو6 
åال تغا�� ]نسا: هذ� �أل�قلت ). ·¶®ص" (تسكن `مه عظمه: I �لشو���6 

Ðعو. �خر( )يها �ألعو�: *ف( Wxنت قر� بذ(� .Âقد �: لك ): تنتشعر5 ... 
¨� ُجَرpٌ ينتقل من مرحاå آلخر6 �: Ý ): : قلت *فÐ بثقة. Ûكة I خصي\

  ).µ¼«ص" (�تنق I )حد �bر�حيض



 

 

٨٠

من سما5 )سلو" �bنيف )يضا جو� عد� غY قليل من �ألخطاW �للغوية .
� ): )نبه ]N ثال( Wصد بعض تلك �ألخطا� I WدÏ� لكن قبل�أل� : ثة )مو�

. ): كث�Y من �ألخطاW �للغوية ال يمكن �صدها ألنها تتعلق بإعر�" �`ر=5
سكنة {  �²�ما ��@ �لÕتب ال يثبت �`ر=5 �إلعر�بية من فتحة ضمة 
�`ر� فمن �bستحيل �£نبه ]N ما }تويه من )�çط ßال� �إلعر�" 

�Øا¬ ): قلة . ما يقع فيه �لÕتب من )خطاWبا`ر�x�� 6 يظهر فيه { �£Fو� 
 :( N[ سنو: لغتهم بلò نهم( N[ نا مرجعه الzع I "من �لكتا Yكث Wخطا(
هناA مر�جعw لغويw يصححو: ;م )خطاWهم قبل ): تصد� مؤلفاتهم6 sال 

منهم كتا" مشاهY لكنهم ال òسنو: �لكتابة ال . لÕنت فضيحة âالجل
ِمْرنا ): نأخَذ �*ا( بظاهرهم6 نَِكَل حقيقة )مرهم . سليمة�لقر��W �ل

ُ
لكننا )

�Øالث ): �ألخطاW �للغوية ليست öوية �فية فقط6 بل هناA . للموv سبحانه
لعل �لقر�W لم يَنَْسْو� . )x �ستعما� لفظ �ستعماال خاطئا. �ألخطاb� Wعجمية )يضا

Õخطئه من �@ �ل N[ مة ما سبق ): نبهناû خصية"تب كما هو �`ا� مع �ع "
 Yعب£ Ýما هو �`ا� مع �ستعما�خا�¸ موضعه تماما جر�W " ح\ �Øمالة"

  .  �لضحالة �للغوية �ل\ يتسم بها �bنيف �غم شهرته �Ïعيد�
xلم : "من تلك �ألخطاW �للغوية �ل\ قابلتI o �لر�ية كذلك قو� �لر�

Aيوy� ال� ظلت قل. )نتظر جو�با منÏ� ºسبولة فوb� تهابْتها بتوسل6 لكن �خا
)ما هنا . )x يسلكها �*ا(" طريق مسبولة: "يمكنك ): تقو�). ¶ص" (مستمر�

 منشو��"x( 6 ُمرَْخا�6 بمعo "ُمْسبَلَة: "فاbفرå ): يقا�( ��فنحن نقو� ". مفر
ْسبَل êمٌد �لستا��َ : "مثال

َ
6x خطأ ��p[ 6 �ستعمل هذ�6 كما تر". َسبَلَها"ال " )

=: يمكن }نب هذ� �Çطإ . �bنيف �لفعل �bجر� بدال من �لفعل �bزيد بهمز�
 I عاجم6 تلك �لفضيلة �ل\ نا��� ما يفكرb� N[ مثله باكتسا" ��� �لرجو�

فالو�حد منهم . ]حر�¨ها _تب من كتابنا6 ßاصة من �لعباقر� )مثا� �bنيف
� قو�عد )  ِسيFا:. ) �لصحر�x(كتسحا I طريقه �ألخ� ينطلق _Ïت¨� م

  . �للغة لو��ها قو�نينها



 

 

٨١

Ýلك )يضا قوp من": بضعة"ال " بضع"6 صو�بها )½«ص" (بضعة ûما5: "
فإp[ 6 : :_ �p حق عد� �£ميÖ من ثالثة ]N ع�� هو �bخالفة"بضع ûما5"

..." ال بد )نها"منه .  بالعكس�£ميÖ مذكر� جئنا بالعد� مؤنثا6 �لعكس
"بزيا�� )  مثال¼½قد تكر� هذ� �Çطأ ص. ¯¹ص(� " wمة �ل\ " بد"ب�ل�

6 ثم ..."من )نها) )x ال مفر(ال بد : "هو غY مقبو� أل: )صل �لî@ هو. بعدها
ْسِقط حر� �nر من )ما@ 

ُ
..." نصحته ):: "6 هو )مر جائز كأ: نقو� مثال"):ْ ")

. ]لخ..."... )� { ):"بدال من " )� سعيد ): يسافر"6 ..."نصحته بأ:"ن بدال م
ال بد "بمعo " ال بد عو�à �آل:: "فما ظيفة �لو�  هناï ترx هل يصح ): نقو�

من )خطائه �للغوية كذلك قو� �لر�ï .x  فهذ� مثل هذ�"من عو�à �آل: :
"Wل\ تز�� �لفضا� àصو�بها با�. ¶½ص" (خطو�xمنها "). تذ��: "�� ال �لز�

ط موجو�: ")يضا
ّ
�Çطأ �ضح ضوحا ساطعا6 صو�به). ®°ص" (]�p _: غn� Yل :

_: ينب� ): يتنبه ]N ) ¹°ص" (معطو": "� قو�p[ ."Ý _: غn� Yلط موجو��"
 :¨من ثم ال يأà منه �سم مفعو�6 بل صفة "َفِعل َفْفَعل"): �لفعل ال¨@ {  6

كما I قو� بشا� بن بر� مثال يصف ما يالقيه من بُرَحاW �آلال@ " َعِطٌب : "هةمشب
  :جر�W هجر�: حبيبته ]يا�

			ُب �*ف			َس I �`ي			ا6�ِ ق			د     ��قِ
ُ
(  

ِكه						ا َعِط						ُب     ْZَُِت )¬ ب						ْفَقنْ
َ
(   

    
» �سم مفعو� من "ُمَد�َسة"مثلها I نفس �لصفحة �لصفة  6")��( ."

�لصفة منه "��("�لفعل �لصحيح هو  6")6 "َمُقو�"فهو " قا� يقو�"ك	" َمُد
"َمُعو�"فهو  ") ¨�� �bريض"بمعo " (�� يعو�" 6"�"َمُز�"فهو " ¨�� يز 6" @��

@" ال@ يلو@"6 "َمُعو�"فهو " �� َفُعو�"6 "َمُسو@"فهو " سا@ يسو@"6 "َمُر@"فهو " ير
"َملُو@"فهو  6"ºيسو ºفهو " سا"ºَمُسو"فهو " قا� يقو�"6 "َمنُو�"فهو " نا� ينو�"6 

"ýَُو:"فهو " خا: �و:"6 "َمُفو5"فهو " فا5 يفو5"6 "َمُقو�" 6"�فهو " ��p يذ
"�"َمُذ 6" Aسا)Aف بالسو� Fنظ (Aفهو " يسو"Aَمُسو"6 "َمُسو�"فهو " سا� يسو�"6 
"َمُسو�"فهو " سا� يسو�" 6"�فهو " ا" يشو"ش"6 "َمُد�"فهو " ��� يد
  "... َمُشو""



 

 

٨٢

مع �لفعل �bضا�� كما نفعل ") عندما"بمعo " (لّما"هناA )يضا �ستعماÝ ل	
 Ýقو I كما qاb� ال تدخل ]ال { �لفعل ìلفص� I نها( wلعامية { ح� I

Nا(: "تعا*� wَع( �َقْو� َسَحُر
ْ
ل
َ
لّما فتحو� متاَعهم"6 "فلما )"... 6" �َ�bا َ) x(

Ëَمْديَن) مو Wَمعناها ..."ما6 )ما ]�p �خلت { �bضا�� فإنها تنقلب "حينما"6 
 N[ يتحو� معناهاَنFَة : "كقوÝ تعاN" ليس بعد"جا¨مة 

ْ
n� تَْدُخلُو� :ْ

َ
ْ@ َحِسبْتُْم )

َ
(

يَن َخلَْو� ِمْن َقبِْلُكمْ  ِ
F
تُِكْم َمثَُل ��

ْ
ا يَأ Fلَمبُو� بِمَ " 6"َ Fا بَْل َكذ Fلَمِمِه َ

ْ
يُطو� بِِعل ِòُ ا لَْم

يلُهُ ِ
ْ
تِِهْم تَأ

ْ
َمَر� "6"يَأ

َ
ا َفْقِض ما ) Fية شو�هد من هذ� ". � لم�ðد �لقا�§ I �لر
  .¶�µ¼ 6®·· 6®°» 6®µ½ 6®µالستعما� �bنحر� I �لصفحا5 

 :( åقد )لفيته يثبت ياW �السم �*اقص �*كر� I غY �*صب6 �bفر
6 ُموٍص6 ُمْسَتْعٍل6 َمَسا6�ٍ متسا@ٍ :  ��ا6W فنقو�}ذ� هذ�

7
... ما6åٍ قا6åٍ ُمتََو�
6 )®¶ص" (سو�ºٍ "عوضا عن " َسَو�´"قد تكر� هذ� �bأخذ عند� مر�5 منها 

ى" 6 )¶·®ص" ()سِطحة"{ " سْطح"هوðمع ). °µ®ص" (تمط7 "بدال من " َيَمط�
)ما I ". سطو�"" )سطح"بل قابلت هو �ع غريب ال )pكر )¬ قابلته من قبل6 

Ýبدال من " _:"فقد نصب �سم ) «¶ص" (_:  لسقوطها نغما �يذ� ��فئا: "قو
 I ̈جاجيا"... �فعه6 �صنع �لعكس p[ 6 ينصب )¼½®ص" (): � ما )��� شفافا 

 Æخ" ّ:("�� �لشاهد �£اN نر�� يرتبك بw �لضمائر . 6 حقه �لرفع كما هو معر
). ¶¼®ص" (عينا�6 عندما �نزلقتا بعيد� ع6o _نت تمتلئا: بالكر�هية": فيقو�

)تصو� ): ��تباكه بw �لضمائر I هذ� �nملة _: ...". _نتا تمتلئا:: "صو�بها
 eفيها6 فب WÒ �)فد� من pلك6 ثم )صلحها b� Ýدقق �للغو6x لكنه لم يصلح 

)حدهما : 6 فYتكب خطأين)·½®ص" (]ِقِْ� : "كما يقو� �لر�x ل�به. هذ� �Çطأ
]ثبا5 �;مز� }ت �أللف6 موضعها فوقها6 ثانيهما ]ثبا5 ��اI W �خر فعل 

قْعِ : "�ألمر6 حقها �`ذ� ال×ز�مها6 فنقو�
َ
:  نر�� بدال من ): يقو�·½®� ص". )

بمعo " َصَدفَه: "قد تكر� �ستعماÝ �لفعل".  عد�¬: "يقو�" )عد�¬ فَرَُحه"
فَه "هو �ستخد�@ خاطئ6 فهذ� �لصيغة تعo ". ا�فهص"   )".عن كذ�(َ�َ



 

 

٨٣

: كثÎ 6�Yا ال يستعمله �bسلمو: ���p[ 6 يقولو:" �لر""هو يستعمل ûمة 
مثال كما سبق " �إلما@") " �لشيخ"عوضا عن " �لÕهن: "باbثل )لفينا� يقو�". �هللا"

6 "�ربش"بدال من " �رمش: "لقد الحظت )نه قد �ستعمل �لفع. � £نبيه ]�ه
 I موجو�� wتا �لصيغت�s: لم يكن معناهما I �لعامية هو هو "�bعجم" 6

بوجه �@ ال { " �إلفسا�"بالضبط I �لفص6ì �ل\ يد� فيها هذ�: �لفعال: { 
 �Çمش"( ÚدÇ� "من مر� " َ�فَرَ : "كذلك �)يته يستخد@ �لفعل. }ديد� øك(

û } قعا� I هو لفظ ال )تذكر )¬ قر)ته عند )حد من قبل ال 6wسكb� به
�لقديم ال I �`ديث6 فهمت منه )نه قد �فع عنه ûبه بعيد� بقدمه6 �تضح 
فعال ): معنا� �yفع I �لصد� ) I �لقفا حسبما تقو� �bعاجم6 s: لم تنص { 

 �Õbسب �لقليلة بل هذ� �للفظة » )حد. �لعضو ��x يتم �yفع بوساطته
6 �ل\ �نت ): "�`اكو��"هناA )يضا . �لشحيحة �ل\ خرجت بها من �لر�ية

 I 5(قر p[ 6لصحيح� oعb� 6 فلم )بعد عنå�( ر�� بها قطعةb�")" تا¸ �لعر
�åٍ ")نها 

َ
ِ̈� قِْطَعُة ) �لَمنَا �ِ

!y� ْشَجاِ� قَِريبَة ِمَن
َ
َْكر لَزْ�� �أل

ُ
)نها لفظة" } 

6 �ل\ لم )عر� معناها بالضبط6 s: _نت قد "قَْرَمَض "ثم لفظ �خر هو . شامّية
 x�� ديث عن �يك �لسمن`� ºسيا I جر كأنه ال يز�� " قرمض")تت`� }

. فا`مد هللا ): خرجت ب�W �خر من تلك �لر�ية �bملة �لضعيفة �bتهافتة. حيا
هو "�َكرَ "ة » هناA لفظة )خرx قابلتI o نهاية �لر�ي :���=نت عن  6

يعاكر �لريح بينما _: صاحبه يعاكر )عو�� �لقصب b� Iستنقع حw  سقطت 
Wاb� I بطلقة �صاص �Yِلكة )خb� طةÏ� . هذ� �لفعل مشتق منx( 6 كر "َعَكرَ "

ليس  هذ� �bعo ببعيد عما جاI W . تشاجر� I خصومة" تعاكر�". عليه هجم
  .�لكتا"

 p[ 6بط بينها�Îا تتمÖ به لغة �لر�ية )يضا  قz �لها بوجه �@6 قلة �لر
فÂ �ل مستأنفة I معظم . �لÕتب يقطع كث�Y من �له عما قبلها عما بعدها

É� �الستئنا� ���6 فكأنك )ما@ )سلو" )� :هذ� مثا� { . �ألحيا:6 بد
�حتكF : "ة6 �`ديث فيه عن ûب �Ïطلpلك �ألسلو" مأخوp من �لصفحة �£اسع



 

 

٨٤

لكن bا ��¬ )همهم بلعنا5 يائسة �بتعد كما لو _: يريد . ��� حوv. بسا´
�ÇندW¥b� º باbا6W : �ستعدý I 5ُيل\ صو�� �لطريق. �لعو�� من حيث )تينا

يْقة
F
:  نفÐقلت I. �لقنطر� �لصغ6�Y )شجا� �nو¨ �لعا�ية6 )شجا� �`َْو�6 ثم �لُعل

xال يرعو. فكر5: )ما )نا ف�ب سائب �ا� من تلوòة ��د. ���: ال يتنا¨� 
xّ . �نتفضت فجأ�y� N[ "بصو5 )قر Wاb� بتÔ . طو� } ��Zت «ْت  Fَض ْ$�

قد تنبهت ;ذ� �ألسلو" منذ سبعينا5 �لقر: �bا6q ". _نت خائفة. �*هر
كتبتها يو@ كنت )ظنo قصاصا يمكن ): جريت عليه I بعض )قاصي5 �ل\ 

x�ثم . يأà منه 6WÒ لكن �هللا سلم )فاF} W عق¥6 فأقلعت لزمت حد
 :( þ�تنبهت6 مع تعمI e �لم �أل�" �لقصةN[ 6 )نه ال يصح I �لعمل �لر
يُْكتَب ûه { هذ� �*حو �طال مع باطل6 � �bو�قف �bتسا�عة �bو�قف 

ة { حد سو�p[ 6W ينب� ): يكو: لª حا�ë حديث6 لª موقف �bتباطئ
حالة نفسية )سلو" خاص .ïليس كذلك(  

ُيؤxpِْ �*فس6 قد  xو ُفْقِذö } ية�هناA سمة )خرx منت�� I �لر
» �£جديف I حق �هللا سبحانه حق )نبيائه �ينه. سبق ): )bحنا ]�ها .

*أخذ بعض �لشو�هد6 بعضها  «فقط6 �لر�ية موجو�� bن يريد مزيد� منها6 
�Yسلطا:: "كث xبأ Ý �Zهو� ال )ع� Ýقلت إل :WÒ �. b� Iاq حكمَت 

سأقتل6 ح\ ]�p �£قينا تو�جهت . �آل: )نا ��x سأحكم 6Wخلق بقد� ما تشا�
 ليس )قو�ها فقط بل. )عيننا فسو� تعر� ): �إلنسا: )قوx من � �bخلوقا5

� كما لو )نه �@ �خر: فكر5 بأË! )�سها� I لكن كيف . ��أ( ينت�
Ðسألت نف ïwحا�بته طو�� سن x�� Wهذ� �ل� FN[ "²خ² لو : ت( �pما

)ضعت �Øالوb� ëجوx�� Ë . )ضعُت � WÒ: باسم �هللاï قلت بتحد7 : قلت
لم )ظفر)تّبعه I �لصيد6 ��x )���� بال توقف I سا�5 �لصف 6Wا . �p[ :آل�

ï¬يفيد �pص" ()ضفت �سما جديد� فما®»- ®· .(  
�ضح مقد�� �£ناقض �الضطر�" I هذ� �لÎ @îا يد� { ): هذ� 

x". ç èمض: "فهو يقو�. �£جديف ليس نابعا من �عتقا� حقيxy e �لر�
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x�ضح للر� Yا6 ]ال )نه غ;[ Aهذ� ): هنا oمعبته �لك �إلÝ بل ]: ýاط. 
يÆهن برهانا ساطعا { ): �لر�x غY مقتنع بما يزعم بشأنه6 sال فهل �اطب 

هذ� ûمة êايد�(�إلنسا: _ئنا غY موجو�ï ثم ]نه يسO �لÕئنا5  (
فكيف يتسق هذ� ûه �عو�� بأنه . 6 �ل\ تعo ): ثم خالقا خلقها"�bخلوقا5"ب	

¥n� من �لو�ضح ïè ين ليس ال يوجدy� } ¬حقد صبيا ): �ألمر �ر� عنا� 
Yغ.  

هو يلكز� :���نر�� كذلك يقو� ل�به " :�لم نبق . قل شيئا لربك �bخذ
:���الحظ �Çطأ �ل�Zي¿ n� Iملةp[ 6 ينب� ): . ¶®ص" (]ال )نا )نت يا 

�به من 6 sال لÕ: �لر�x يستثo ن"لم يبق ]ال )نا )نت يا ���:: "يقو�فسه 
�به6 هو ما اليستقيم منطقالم يبق : ")ما { �ل�Zيب �Ïديل فاbعo. نفسه 

:���s¬ ألتصو� ): لو _: �ل�ب هو صائغ هذ� �nملة ". )حد ]ال )نا )نت يا 
مع هذ� �£جديف �لسفيه نرx �لر�x ). لصاغها6 هو �ل�بö } 6و سليم

6 بما يد� { ): ثم ];ا6 s;ا صبو�� "è م¥W بالصÆ"	يشّبه نفسه 5�p I �لوقت ب
)يضا ال يسا�� بمعاقبة �bخلوقا5 بل يعطيها �لفرصة تلو �لفرصة6 فلعلها 

خطايا Wا تر�5 فيه من )خطاÎ به. تستفيق�ل Ýنو�� يَِ� قوb� نفس }لقد : "
): فيها بأنه يؤمن بالسما6W )" فقد5 �لسماW بر�تها منذ ): �£قينا 6è بوجو� x

�به�bفا�قة )نه بعد سطر ليس . بر�ة6 s: �نقطعت تلك �ل�Æة منذ �£e هو 
]p: فاإلÝ موجو�6 �ل�Æة ". لZحم �لسماW )ب £با��ه: "]ال يدعو ألبيه قائال

 من �لوجو� بعد ال ح\ من جو�� هو �لشخ65 { عكس ما 
ْ
متاحة لم تَُز�

  .�� به من قبل
حw يشتبه عليه �ألمر I ): يكو: �لطائر ��x ظهر Ý ثم فر منه فلم 

]نها : "يستطع �صطيا�� هو �Ïطة �ل\ يتطلع بكل ]��� ]N ]سقاطها يعقب قائال
Wلعنقا� .WياÆ�هل �لعنقاW موجو�� ]ال ý Iيلة �bرq : سألُت نفâ Ðدية 

�bعتوهïw )ضفت بثقة :ïWألنبيا� فهو )ال ينسب ]N �ألنبياW ).¯·ص" (
wعتوهb� qرb� مصا� I ثانيا يضعهم 6Wر�فة �لعنقاÇ تصديقهم : qمر
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من ثم "صيا� �لر"" يصف نفسه بأنه ¶¹مع pلك نر�� I صفحة . �لعقل طبعا 6
بعد . ��x ال يمكن ): تفلت منه �Ïطة �bنشو��" �لَقَد�"6 )نه "ال �طئ"فهو

يعو� فيقو� مناقضا نفسه حw )كد �نقشا� �ل�Æة عنه هو عد� صفحا5 )خر 
�به بمجر� �£قائهما)نت يا ¨� صيا� t Ýربة6 قد حلت عليك بر�ة : "

Wص!" (�لسما½¼.(  
ح\ �هللا عندما يريد ): : "لكنه I �لصفحة �£ا�ة مبا�� يعو� فيقو�
يؤمن بوجو� 6è فهو ]p: !". يسحب )��� �لب� يفعل pلك ßبث لكيال òسو�

 } �َ]ال ): هذ� �إليما: ال يمنعه6 �غم pلك6 �£جديَف I حق �هللا �£طا
: فكر5: "حw يفقد تو�¨نه هو يسI Y منطقة �لصيد يقو�. مقامه سبحانه

بعدها بعد� ). ¹½ص" (شكر� هللا ): �إلنسا: ال يم� بهذ� �لطريقة ��ئما
بعدها بعد� ). ¯½ص" ( ûب خلقه �هللا)��"صفحا5 يعلن بقو� ): ���: هو 

صفحا5 )خرx ينقلب �)سا { عقب قائال للتد�ل { ): �ألمر I �لصيد )مر 
» هلوسا5 ). ¶°ص" (لن يفلت �لر" من �لطلقة"]حÕ@ �£صويب6 حينئذ 

 Yئه6 مضطر" غ���لÕتب من  6xقحة ال معo ;ا6 تد� { ): عقل �لر�
بنفس �لوقاحة �اطب .  يعيث فيه �� �`قد �£مر� �لغ¿مستقيم6 ): قلبه
 �آلb� :�pتهدلة: "ûبه ���: قائالp Ýيها �إل( N م\ : قل ïنك�p� م\ ت�ئّب

ï@ألما� N[ ما حولك خاصة � N[ ناسبة). ¯«®ص" (تنظرbباðب {   _:
 { عت �bنا�x إلضافتهبنصب ن" )يها �إل�p Ý �آلb� :�pتهدلة:"قو�ي): �لÕتب 

]�p _: تابع "نقر) )نه " )لفية �بن مالك"� �� �بن عقيل { . هذ� �*حو
  يا ¨يدُ :�bنا�b� xضمو@ مضافا غY مصاحب لأللف �لال@ جب نصبه öو

� موضع  .هو ما ينطبق6 كما نر6x { �ل�Zيب ��x )مامنا".  عمرٍ صاحَب 
 يتبو�6 قد �)ينا مدx غر�مه با`ديث عن �Ïو� �خر نر�� يقو� ل�به هو

ِم �لطريق: "�£بو�
�
صحيح )نه طريق �nلجلة6 . عليك ): تبو� مر� �حد�. ال تعل

�ضح مدx غر�مه باالستفز�¨ �نما )�¬ ���). ®¹®ص" (لكن �bسيح ما5 .
بهذ� �لطريقة 6Wألنبيا�ة عند ]نما » حك! فاإلنسا: ال يناقش ûبه y� Iين 
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ًصا من �أللم6 لكن جت� 
!
ْطًر� Þل

َ
( Úِطر� { �;ر

ْ
�bؤلف ال tعله يهنأ )بد� بل تَأ

�`ّك  Úمزيد من �;ر N[ ا يدفعهÎ عذ�باهكذ� ... ال يز��� { �;رÚ ]ال )bا 
��ك� !  

{ نفس �bنو�� يقو� حw تنبه ]N )نه يكø من �لN[ @î نفسه :
 )حد �آل: )تكلم هكذ�6 )ت�z هكذ�6 هل يتصو� )¬ �ر� لو ��¬: فكر5"

ï:ت�6 " �نوn د�b� لعنيف� Úر;� I كة �ل\ ال ترحم في��`� ��£عا
� بتحد7 قائالzي" :Ýعقل من �إل( xهو ال يكت~ ). ®½®ص!" (¨� ند�

6 بتجديفه I حق �هللا6 بل يزعم ): �آلخرين ðدفو: كذلك I حقه سبحانه
فيقو� عن �لصيا� �لعجو¨ ��x قابله عد� مر�5 )ثناW �لصيد ]: pلك �لصيا� 

_� يقو� ]نه . ضحك": "�هللا )علم: "بعدما قا� خال� نقاÚ ��� بينهما عن �bطر
مع ): �لرجل �لطيب ال يمكن ): يقو� هذ� بل ال يمكن ): " يعلم )كø من �هللا

حال@ �ألها@p[ 6 _: مؤمنا جيد� �طر WÒ Ý من هذ� ال ح\ b� Iنا@ �أل
يتوضأ يص¥ يتحدë عن �هللا I ]جال� �bؤمن6w ¨يا�� { ): ما تفو� به 

 ()ما ]�p _: �لÕتب ". �هللا )علم: "حينئذ ال ينبئ ب�W من هذ�6 فهو يقو�(
ẍعم )نه ]نما _: يريد ) يوشك ): يقو� ]نه يعلم )فضل من ) سيا:: �لر� قد 

سفاهته ) ) �لÕتب(� ليست مش�ته ال مسؤ�ته بل مش�ة �لر�x �هللا فهذ
wسكb� ختالقه �ألباطيل { �لصيا��]نها6 كما قلت6 �`كة �bرضية . �ذبه 

�ذلك �لÕتب من ��ئه6 يهنأ ب�W )بد� فال يملك نفسه  6x�ل\ ال تAZ �لر�
و�5 )نه سيجد� I حق تص): "·°®ص(بل ]نه �قو� . من �£جديف I حق �هللا

  .مع ): هذ�6 كما قلنا6 ال يمكن ): يقع )بد� من �لصيا� �لطيب!" �هللا
�ضح ): هذ� �nانب من شخصية �لر�x مضطر" غY متناسقهو . 

عيب فo كبp[ 6Y ]: ]حÕ@ �سم �لشخصيا5 هو )حد مقوما5 �*جا� 
ا من تأث�Y �لقص65 بدنه يه  �لعمل I يد �لÕتب يفقد جز�W ضخم

sقناعه . xِْرðُمن �لو�ضح ): �لÕتب òّمله فوº طاقته ُينِْطقه بكالمه هو 
����W هوp[ 6 ]: شخصيته ال تؤهله ل�W من pلك6 فهو �ر�  ��Õهنه )فp I
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صيا� غY مثقف ال مشغو� بأمو� �لفكر �لفلسفة �yين �غم )نه قد )شا� 
ا ]شا�تا: ��ضتا: لم يتلبث عندهما لم يذكر بيد )نهم. مرتN[ w كتا" يقر¾�

)x نو� من �لكتب يقر) ال )ية )ف�Õ �ستقاها من تلك �لكتب مثلما لم نفهم 
 wسيلة يلجأ ]�ها حينا بعد حمنهما ): �لقر��W )مر )ساI Ë حياته بل �ر� 

  . �خر �*ها� يتس¥ بها قبل �*و@ مثال
ك �لقضايا6 با��5 )ثناW �لصيد � ثم منذ م\ يشغل �لصيا� نفسه بتل

�;و�W �لطلق حw يكو: معه ûبه6 ُ&! تر��Ö منصب: { تتبع فريسته �إليقا� 
منذ م\ _: �لصيا�: يتخذ: من  ïلكp N[ مابها تدقيق �£صويب عليها 
�بهم �فقاW فكر تفلسف I @3 �لعقائد tديف I حق �هللا ِسَبا" لتين 
تطا� { �ألنبياïW كما فا5 �لÕتب ): يرينا �لكيفية �ل\ �نتهت بالصيا� 

�Õهذ� �ألف N[ لعجيب� . :( :]ننا نفاجأ به من )� �لر�ية ]N �خرها هكذ� �
: ): نعر� �نعر� �Ïو�عث �ل\ ³لته { هذ� �bوقف �bتمر� �bضطر"6 

]: . �للسا: ال يوقر )حد� ال شيئا�لظر� �ل\ مر بها فجعلت منه _ئنا سليط 
�جب �لر�x هو تعليل ضع شخصياته6 ßاصة )بطاÝ ��ين يتصد�: �لعمل 
sقناعنا بأ: هذ�  �لوضع ضع طبي� مفهو@ ال ): يقو� *ا ]: هذ� هو  6þ��لر
جدتهم عليه6 من يعجبه ): يقبلهم { ما هم عليه فليفعل6  x�� ضعهم

  . ذ� �لوضع فلي�" من �Ïحرمن ال يعجبه ه
لو _: �£أ�ف �لر�þ هكذ� لصا� �*ا( . هذ� ��ية فاشلة بكل تأكيد

��£أ�ف �لر�þ يقت% �£عليل لª صغ�Y . �يعا ��ئيw من �لطر�¨ �أل
 Nتة تتتا�بI �Y �لعمل �لقص65 sال £حو� pلك �لعمل ]N حÕية ) حد

�لشخصي ëسببيةفيها �ألحد� من ��wÏ . ا5 كيفما �تفق �: �ل �@ بمنطق )
�b� :( ¥ّnؤلف قد حو� بطله ]N �مية من ُ�َ� م�² �لعر�ئس )مسك ßيوطها 
: �عتبا� الستقال;ا6 � Wر�ها كيفما يشاò ختامها N[ ية�)خذ من بد�ية �لر

: )x �ح�Z@ لعقو*ا تصو��: )ية مر��� لقيو� �لفن6 � wمنه )ننا �ر� متلّق �
� ما يهمهم هو �لøثر� �ل\ يمطرنا بها تتابُع �ألحد�ë �ل\ يغز;ا  F@عو�
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ينسجها *ا . ëألحد�� p[ 6يعا�p انب قد فشل فشالn� هذ� I \بل ]نه ح
ساكنة ال تتطو� منذ مفتتح �لر�ية ]N منتهاها6 بل ]نها Þلو تماما من )x تشويق6 

I ال[ �� xبه ال ند�û عنه �zن� �bشهد �ألخY حw )سقط �Ïطل طائر� 
)ين6 فÕ: عليه ): �وb� I åاW �لتقط بنفسه �لطائر �nريح من { سطح 

Wاb� . ضعتpلك )ن6o طو� �لفقر�5 �لقليلة �ل\ خصصها �لك �bشهد6 قد 
 Wاb� I هو ºيغر  ðرفه ) ðر� يدx { قل¿ خشية ): تفلت منه فريسته )(

طائر� �£يا� فيبعد � منهما عن �آلخر6 يفشل I �£قا� ثمر� جهو�� �bتتا�ة 
)ما { طو� �لر�ية �ل\ �ستغرقت )كø من . �لطويلة �ل\ �متد5 )سابيع شهو��

فإ�p . مائ\ صفحة فلم )جد )x تشويق ) تطوير6 بل �bلل �سد� )bسه با�د bسا
ك ما تعّج به �لر�ية6 حسبما �)ينا بأنفسنا6 من تطا� { �هللا { )ضفنا ]p Nل

 غY فo بل تنفيسا عن )حقا� { �yين ( oنما )�¬ ��� ف� Wألنبيا��yين 
)هله ال يستطيع كبحها ال تهذيبها ال تقديمها ب�W من �للياقة ير�� فيه 

* wسلم { �ألقل6 تبb� Éتبطبيعة قا�ئه �لعرÕبال ºفشل شنيع قد حا x( ا .  
فمر� يشتمه : بل ]: موقفه من ûبه ال يقل سخفا ال �ضطر�با ال تناقضا

يهد�� يتوعد� بالويل �Øبو� عظائم �ألمو�6 مر� ينقلب فيثo عليه 
ْسَيد6 ال )��x لَِمهْ 

َ
( vيمدحه6 s: _نت �أل . ºلوý 65فو���:6 فيما شعر

يقينا )نبل من صاحبه �bهو( �لسفيه6 فهو { �ألقل يسمع هو . لطيف نبيل
pلك ): �لî" . �@ صاحبه ال يتساخف تساخَفه فيجّد� I حق �هللا �ينه

فÂ ال تأكل ثم تبصق I . )عقل )فهم )نظف )طهر من هذ� �لصنف من �لب�
ن �إلناx�� W )كلت ) �بت فيه كما يفعل هذ� �لصنف �£اعس �Ïائس م

�`يو�نا5 �*اطقة6 )�ك ��ين يتنكر: لربهم بعد ): خلقهم �¨قهم )عطاهم 
عقوال يفكر: بها فنبذها �ستبدلو� بها جزما قديمة ال تصلح للبس I �لقد@6 

Yدب£� Yفك£� I هو . بله �لقيا@ بوظيفة �لعقلs¬ ألÞيل ���: �لظريف 
Ëتخلف �لقاb� لك �لرجلp تحلل �لعقل6 يتقافز حو�b� Yتحجر �لضمb� لقلب� 
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يسمع �مه ينفذ Ý ما يريد لعله يرضيه6 فال يظفر منه بالرضا ]ال I �*ا�� 
zÏ� حb I ما تمر :�Ù للحظا5 ضئيلة 6pيله عنه. �لشاهذ� بعض )قا:  

)جعله قال��" :���جو�ب )نا. ¯ص" (ما�p تقو�ï. سأقطع pيلك يا  :
سأقطع pيلك )طعمه . عد )يها ��Çير"6 ) �نو: )³ق ثرثا� )قر�سيقو� ]نك

���: )يها �ألجر"6 )ال تسمعها "6 )¯ص" (ûبا �خرû 6با سائبا) "îل�  x(
باهللا عليكم )ليس . ¼®ص" (سأجعل جلو�ها  )حذية لك. ï سأقتلها)�*اÛة

ïال"6 )خفيف �لعقل ï6 )تعر� كيف ترقد بال حر�ة:���)نت يا  :( Aيد�( 
��قد. تتنفس "�Zفنة من �لÛ جنونة6 �لغليا: . �مأل خياشيمكb� ما �`ر�ة(

��x يتفصد منك كما لو )نك مع Ù" من �لî" �لسائبة تالحق ûبة قذ��6 
)ما ]�p خفقت âسدA كخرقة با�ة فسو� . ]�p }رp Aيلك سو� )قطعه. فأقفه

:�pيه. )جعلك لقمة للِجْر( دللتعلم �لطاعةb� pَُرn� ا) "سمع ما )قو� "6 )¯«ص�
ما�p لو �بطتُك ]N شجر� بعيد��Þ( ï �لوحد�6 �لضجرï )تعوx . لك )يها �Øو�

:���6 )®·ص" (ح\ تفز� �`��5 �لضفا�� & ð ïWÒب ): نتفق يا 
���: حيو�: : قلت *فµµ( 6"Ðص" (���:6 )نت ��� �خو� تتحرA بال هد�"

هل تسمعo )يها ... تعا� )يها �nامو("6 !)يا للسا: �لطاهر �لعفيف. «¶ص" (��عر
ï5خb� )اموn� ...�y� ماكنها )يها( I Wألشيا� Aبذعر... �تر :���. تدققُت 

Ðلز�¬ شيئا: قلت *ف� x(�) "منه ال يستطيع ): . ¼·®ص §Æهذ� �جل لسانه مت
6 !)ر�� طافح من بالوعة �ا�ٍ يكبح �ا� �Ïذ�5�W �ل\ تنطلق منه كأنها سيل ج

" 
ّ
. �فر5ُ ���: مر� ثانية6 �فرته Ûقد"6 )¼¶®ص" (�ترÕb� A: )يها �ل�ب �لضا�

�Fتكو .�Wجهه كأنه يتسا6 )½¶®ص" (�فع ظهر� قليال6 تطلع öوx بطر� 
. ��فع يديك للر"6 للطبيعة6 ال )عر�6 قل Ý ): يفر¸ عن �لقمر: قلت لو���:"

� �لسخرية منا6 كأ: يلe بظله فوº �ألشياW بما فيها �لقمر6 فلن تأà )ما ]�p حا
�ضح مدx �£فاهة �لعقلية �£نطع �نعد�@ ��º . °¶®ص" ()Ï�  "�Ùط

xy صيا�نا �لغ¿ �لوقح I ح� �ل�ب �bسكI w مثل هذ� �ألمو� I �لوقت 
�W من �إلنسانيةx�� 6 ال يستطيع معاملة pلك �لÕئن �لرقيق ��� �لظريف ب
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. ]: لم يكن �ستجابة لت�فع �ألخالقية فليكن �ستجابة للمصلحة �لشخصية
)ليس هذ� �لÕئن �bسكw يقو@ ßدمة pلك �لَفْد@ �bتخلف �لغليظ �لفهم 

�³ة ºp{ هذ� فمصلحته تقت% ): يعامل ûبه بفهم  ïشاعرb� .( �
ِحّس �خر �لر�ية نرx �لصيا� �ÏذWx ال ي

ُ
( x�� لظريف� :���كف عن ]هانة 

I �لو�قع )نه )كø من صاحبه ]نسانية �اقة ظرفا لطفا6 فيقو� Ý مستحثا ]يا� 
... تقد@ )يها �لعربيد... )نت6 يا ���:6 حصا:: "{ �£قد@ öو �bاW ال£قا� �Ïطة

ل! �ألعO... ال Þف )يها �لِصل!  ّ̧ �`نك�قZ" )يها �b... )يها �لص� )يها ... سخ �bعو
)يتها : ")ما �Ïطة فقا� ;ا". كنَت )v منها بالقتل. �بتعد. ��Çير6 ال تفسد ���تها

ال تعرفw ]ال �bذلة ... ما )نِت يا حقï�Y. �لز�نية �bبا��6 )حطمك �آل: لو تنفسِت 
يا�نا هكذ� بد) ص". )�مر�p[ A }ر�ت يا �بنة �ل�ب!... �الغتصا" يا �هر�

 6xخر( �Wذ�Ï� ختمها بسيو� من 6�Wذ�Ï� لقلب بسيو� من��bلوë �لفم �لعقل 
بل لقد هد� ���: 5�p مر� بأ: يضع �لعصا I ! فÛ :Õق حقيق بذيئا بامتيا¨

�لغريب )نه6 �غم pلك ûه6 يتهم ûبه �للطيف �bهذ" ). ¹µ®ص(مؤخرته 
 �Wذ�Ïما يفضح ). ½« - ¹«ص(با :�Ù صف )مه بأنها نابية لكنه p[ نفسه

�لقسو� { )بيه  ��ضح ): نتانة �للسا: )تته عن ). ½«ص(�ل�ما5 با£طا
  .طريق �لو��ثة

s¬ ألستعجب من موقف pلك �لصيا� xp �لفم �bن� tا� ûبه �لظريف .
 �لقد ��¸ �لشعر�W �لعر" { �الفتخا� Ûيو�ناتهم �ل\ تصاحبهم I �حالتهم 

هم ح\ لقد خصص �مر¾ �لقيس مثال قسما من معلقته لوصف حصانه صيد
صف �bفاخر �bنت� مثلما قف طرفة بن �لعبد قسما مثله من معلقته 

)ما عن�Z فقد )� { �*جو@ I حديثه . �لفريد� للثناW { ناقته I بهجة حبو�
)لفينا )با نو�( عبد � �لعz �لعباË . عن حصانه �sه6 )à بالشاِ�� �bبد�

�هللا بن �bع  تميم بن �bعز يفر�: لî" صيدهم قصائد çية I �لرعة 
 Ý يضفر�ل�Æعة �nما� يÆ¨ فيها �ل�ب كأنه ملك متو¸6 فيفتخر به �لشاعر 

yينا I �لعz . )كا�ل �bديح مÕفأ� Ý { ]×ا¨�ته I صحبته )ثناW �لصيد
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بيجو6 هو �ثاW سامق قف عند� كثÎ Yن كتبو� عن : ا� ل�به�`ديث �ثاW �لعق
  . شعر �لعقا� ما فيه من نز�5 ]نسانية بديعة

ليس هذ� مقصو�� { )�بنا بل هو موجو� فيما قر)نا من ���" �ألمم 
كذلك لل�ب عند �إل×لÖ مثال6 حسبما �)ينا öن نقيم بينهم . �ألخرx )يضا 

 �Yيت لسنو�65 م�لة كبÏ� يا� ��خل`� I Ý منهم �فيقا Yيتخذ� كث p[
خا�جه6 ßاصة I �`د�ئق �لعامة6 ف�Zهم òدثونه يثنو: عليه ]�p ما )طا� 
 يتظاهر: بالعتب عليه ]�p ما )همل ) تلكأ ) ن6Ð لكن ( 6:نفذ ما يريد

� يشتمو� )òقر( �ال لكنهم طبعا ال يفقد: عقو;م . �: ): يدفر
حصافتهم يوما فيدخلو� معهم I �£مر� { �هللا �£هكم { �yين كما صنع 

كما يُْ�َ" ��ئما �bثل بال�ب I . صاحبنا ��x )حد�ë �لقصة �ل\ بw )يدينا
�£علق بصاحبه I ���كر� �لشعبية عندنا عند غYنا من �ألمم كما هو  Wلوفا�

فؤ��� فلم يقل û Iبه )ما صاحبنا هذ� فقد طمس �هللا. معلو@ �zب { عقله 
ال عنه ]ال � مؤp مزعج يفو�� �I @y �لعرº �غم تظاهر من كتبو� عن �لر�ية 

 . بأنه _: ثو�يا مناضال
ً
ئَْس هذ� نضاال ِ

َ
Ï ال( ïية ثو�ية هذ�(! فأx نضا� 

ئَْسْت هذ� ثو�يةً  ِ
َ
Ïë �لر�ية ثم ]: صو�� �ل�ب لم تتطو� WÒ I طو�� )حد�! 

{ ك�ø ما ��� بينه بw صاحبه من حو���5 طالت )شياW كث�Y بما فيها 
ال ح\ للقطط  6"îا ال مدخل للÎ ينy� لسخرية من��£مر� {  �هللا 

نيف من �لصفحا5 لم يتغY فيه ! �أل��نب6 فيه wائتb� xب هو هو { مد�فال
WÒ :ينفذ ما يطلب يسمع �@ صاحبه ( 6 �ه َ�� ه منه6 يشتمه صاحبه َيُدع!

  .يَْدفِر� بقدمه َ�فًْر�: بلغة �bؤلف
  مومسةألمر)� قبل pلك يقو� �لرسو� عليه �لصال� �لسال@ ]: �هللا غفر

 يلهث _� يقتله �لعطش6 ف�عت خفها6 فأثقته ِ�  �َ مر5 بكلب { �)ِ( 
قا� ص¥ �هللا عليه سلم )يضا ]:  .;ا بذلك رفِ ف�عت Ý من �bا6W فغُ   ßما�ها6
�Wِ هِ  �مر)�  Fاَ� من جرF*� ال » )�سلتها �خلتٍ� ;ا �بطتها6 فال » )طعمتْها  Fر

 زْ  ح\F ماتت هُ 6َخَشاÚِ �أل�åِ  تَُرْمِرُ@ من
ً
َ �لصحاب �nليل . ال �Oقد ُس
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Ë ب	y� ب هرير�"عبد�لر³ن بن صخر( "=نت ألنه _: ير� غنَم )هله6 
Ý  ٌ� Fهب بها معه فلعب  ِهرp �ُها*� :_ �psصغ6�ٌY فÕ: يضُعها بالليِل I شجر6�ٍ 

فأx �ع �¨ با;ر� هذ� سو�W من جانب )ب هرير� ) من  .هرير�َ  )با: بها6 فكنFوْ�
 ë�Zهب هذ� �لp ين( xتر ïميلةn� جانب من )طلقو� عليه تلك �لتسمية

�x �لقصة مؤلفها �يعاï )ما ]: _نت هناA �إلنسا¬ �لعظيم ûه عن �� 
���: بغFضته ]N بطل �لر�ية جعلته يؤpيه ��ئما بالقو� �لعمل6 )فلم  I Wشيا(
 �تكن )�å �هللا �سعة يرسله صاحبه فيها فيأكل من خشاÚ �أل�å بد� 
قبل �`ديث �ل�يف هناû Aب )صحا" �لكهف6  ï5�Wإليذ��تلك �إلهانا5 

�x خت� �لقر�: �لكريم I �لو� �لب�x حp wكر� I ثنايا قصتهم p Iلك �
قائال تلك �لعبا�� �لقص�Y �ل\ _نت كفيلة { " سو�� �لكهف"�لسو�� �bسما� ب	

قzها �لشديد بانتشا� هذ� �bخلوº �لظريف من بw )نيا" �لنسيا: �إلهما� 
تثبيته I ���كر� �إلنسانية )بد �آلبدين" :كما ". �ُبهم باسٌط ��pعيه بالوَِصيد

5َْ ��� I �إلمساA بفر�ئس �لصيد" �bائد�"pكرته سو�� � FقَدهناA تر�ë شائق . 
�لقصص �لقر�¬ Yكتب �£فاس I لظريف� ºخلوb� لكن ينب� ): . حو� هذ�

نكو: { pكر من ): بطل �لر�ية =تبها يكرها: �إلسال@ ال òبا: ): 
قد �)ينا سمعنا ��x �ألحد�I ë �لقصة . ب�W من مثا�اته �*بيلةيتمثال 

يسخر من �هللا من �yين ال يفلت ساöة �: ): يهتبلها I مز�لة تلك 
  !�لسخرية �لوقا�

) بطل �لر�ية(ليس هذ� فحسب بل ]ننا ال نعر� شيئا عن pلك �لصيا� 
سليط �للسا: بذWx سفيه6 )نه سوx )نه يس¥ نفسه بالصيد )نه _: �ند�6 )نه 

 �يعا¬ من �غبة حا�قة I �;رÚ �*فÐ ال يرتا� ]ال بمز�لة قلة �أل�" �£طا
wبي*�ما ظرفه . =: �هللا بال² عليما. { �هللا  ïلرجل� à( من )ين xتر

هل6  ïال ( ¸هل هو م  ïين( ïم
F
هل تعل ïOينت �Ù( ية( Ns ïالجتماعية�

p[ بت x( من ïين يسكن( ïجتهما�p تعمل ¨ ïال � _نت �ألy 6vيه )ال� )
من )ين يأكل  ï@يو �ما�p يصنع بعدما يعو� من جوال5 �لصيد  ïxيا تر
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 ïمعا�فهما عالقته �Yâنه  ïهل يتعيش من �لصيد @( ïيه عملy هل ïيعيش
� بها )�مغ F² �لغامضة هذ� �ل\ صدn� يةÕما حتنا طو�� �لر�ية �أنها قصة 

 I لم تتضح صو�تها)ب ¨يد �;الN سالمة6 �غم هذ� لم نفهم منها شيئا Ý قيمة 
ºإلطال� } WÒ 6 الWÒ ال ïهانناp( . لم يبق ناقصا ]ال]نه مقطو� من شجر�6 

 :y �Æعز �ل I امع �الn� @بطانية )ما I جد� ملفوفا): يعلن �لÕتب )نه قد 
ف Ý قصة

F
bا لم ðد ما يطعمه ! �نقطا� )�جل �لسابلة6 فأح�� ]�نا كما هو )ل

Ý يكسو� به قا�فر لك �bسكن: "( :( oنيا "يكفيy� N[ ¸6 ثم )مر� ): �ر
يFة ثم bا�p هذ� �`رص { ): ! ðر" حظه I �لصيد ليس6º¨Z فالر¨ò ºب �Çِف�

ال يستطيع ): يهنأ Ý با� قبل }قيق هذ� يصطا� بطة6 بطة معينة با��5 6
�ألمنيةï لقد عد ûبَه ���: بأنه6 م\ �صطا�ها6 سو� يصنع Ý من �يشها ýد� 

فهل يك~ هذ� £فسY هذ� �لشبق �لعجيب لصيد . يعطيه �= من )��كها
 ïطةÏ�  

)نا )شÝ xZ { حساب بد� �bخد� ýدتw ثالث FN[ 5ا يا )(6 فليأ
 ºضيف يطر xألل�به  Ý رير`� Úمصنوعة من �لقماêشو� بريش �*عا@ 
فر ;ما )كلة بط بتx { كيف كيفه6 ال ��� (بابه { غفلة يريد ): ينا@6 
 Ëاهه �لسياt� من نفس Ýَْوتة �لكذ�بة �ل\ يتساخف )مثاÇ� هذ� ªل

): صاحبها _تب مده wٌبأنها فتٌح مب xلعقائد�ش6 هو ال مدهش ال 
لوال )نo )��5 ): )كتب عنها bا . òزنو:6 بل tلب ��يته �*عا( �£ثا¾"
لقد كنت قر)تها قر)5 بعض )عما� . �ستطعت ): )م% فيها ال لصفحة �حد�

صاحبها �ألخرx معها قبل ع�ين �ما َغي�ف6 لم )ستلطفها بل )لفيتها هزيلة 
6º فقلت�لفن ثقيلة �لوطأ� { ���)قر¾ها مر� )خرx ألكتب عنها bا : *فس 

�ئر �*قدية من سمعة �د6 فلعلo كنت b� Iر� y� بعض I يتمتع به مؤلفها
�ألv غY مهيإ نفسيا بسبب ) غ�Y لقر�Wتها �£فاعل معها6 فإ�p ب )جدها هذ� 

vN �ل�Zجع من لكن _: سهم �هللا قد نفذ6 لم يعد ]. �bر� )�Ô من �أل
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") مؤخر�تها: "ال )قو� _لÕتب(سبيل6 =: ال بد من �لكتابة عنها تبيw سو�تها 
  ! �bنتنة للقا�§

�nو I �لر�ية جو كئيب6 فهو با�� ثقيل لز¸ مZ" طبقا bا يصفه 
حينما )خطأ �لÕتب سمح للشمس I منتصف �لر�ية ): تظهر ينت� . �لسا��

�y� من WÒعو�صف=: يمكن ): يبد� . �Ù W: ما صYها بر�� ثلوجا 
صف �لطبيعة I مثل تلك �لظر�6 لكن ما قاÝ عنها موجز �لو  I تبÕل�
�أنه �لة تقد@ تقرير� عن �nو  من �إلبد�� ال يشد �لقا�§ ]N ما يقو�p[ 6 يبد

�ل�ب يتمر� Ç� I .� Iا�¸ با��� ال نبض فيه ال حيويةWاb� "�Zلطبيعة . ل�
�به جهمة تصد �*فس عن �النطالº فيها �£فاعل معها6 من حو� �Ïطل 

)حدهما : اليظهر I �إلطا� ��x يتحر=: فيه )حد من �لب�6 �� ]ال صيا�ين
 þثقة6 بل جو عد� ظهر ظهو�� قصç �Yمضا6 لم تكن بينه بw صيا�نا مو�� )

�آلخر 6þشبه عد�  _نت هناA حو���5 بينه بw بطل �لر�ية6 =: �جال )
 ��Ù( يه منy طيبا6 بيد ): � منهما _: حريصا بوجه �@ { )ال يكشف ما

فإ�p )ضفنا ]p Nلك مز�¸ �لسا�� �لعكر �bظلم �bزعج . �لصيد للطر� �آلخر
 x�� åلغمو�ي²بل قصة �نتهاW �لر�ية بالفشل I �إليقا� باÏطة �bنشو�� 

لوقا�نا مثال ب²n� . w تبw *ا كيف ):  �لر�ية ثقيلة ثقيلة ثقيلة { �*فس
�يته بw ما قاÝ �مر¾ �لقيس عن �لغيو@ �bطر � I ؤلف للطبيعةb� صف
�لسيو� �ل\ �نصبت �نصبابا تعرå ;ا I معلقته �يف _: � WÒ �غم 

)�"pلك Îتلئا با`يوية �لُعَر�@ ل "�( wب ºمر¾ �لقيس . ر)ينا �لفر�pلك6 
شاعر جاه¥ لم يد�( �أل�" نظرياته ال �*قد مد��سه كعبد �لر³ن �bنيف6 
لم يكن يعر� �`د�ثة �£قدمية غYها من �bفاهيم �bصطلحاb� 5جعلصة 

ا I �ل\ ي�Æ )مثا� �bنيف I �لتشدº بها لَْوكها �£فاخر بأنهم ðر: عليه
  . نتاجهم

هذ� بعض �*صوص �ل\ يصف فيها �bؤلف6 { لسا: �لسا��6 منظر 
_نت �لريح تشتد6 )ما �لسماW فÕنت Þتنق تد�ðيا با`مر� �لقاتمة : "�لطبيعة
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� �ألشياW �نت�5 ���ة . تتد�خل باألفق �آلخر ثم تصبح جز�W منه ºفو
�bدx �لفسيح بb� wستنقعا5 ). "«®ص" (�bساW �لرطبة  �bز�³ة �bليئة بتوقع ما

�bستنقعا5 �ألخرx �ل\ )شا� ]�ها  6:Õb� هذ� Oنخفضة6 كما )حب ): )سb�
)شجا� �nو¨ تقف : �لرجل مليئة بذلك �nما� �ألخر(n� 6ما� �لشتاþ �`زين

wb� wب �� )شجا� �nو¨ �لعمالقة بأغصانها �bتد�خلة �لكثY. ��ية كأنها حد
. )ما لو: �أل�å فأقر" ]N �لصفر� �لرما�ية. تشبه حالة من �لفو�y� qئمة

�� فقد �كت�5 ح\ Æعيد� تو� بالوحشة6 )ما �لÏ��لسماÏ� Wاهتة �لز�قة 
�bطر �ألبيض �*اعم ). "¯°ص" ()صبحت مثل WÒ ثقيل يهبط { �لصد�

�ة �أل�å تعوx بذلك . صوته �لصغY �ر5��p º �;و�W ليستقر فيها. يتساقط��
xال ير x�� :خاy� . 6ثم تمد�� Wألشيا� I ̈�حامه لكن تفاعله �ل²يع6 �

ºجة ال تصد�y عله �ما�ياð .Wو �لسماö Âجفتحت . �فعت  oغمضت عي(
�ئ\ Oتها ). "®¶ص" (ف�Æا¬ تنق% بØ� :من _نو �Yما _�5 �أليا@ �ألخ

تفتحت �`يا� .  موجة ��W تزخر بر��ة �النتقا��لقاسية �Øقيلة ح\ هبت
¨فر5 �أل�å بر�ئح �Çصوبة6 بد5 �لطيو� I حالة )قر" ]N �لفر� �لشيطا¬ 

لكن  ما _� يطل  �ألسبو� �Øا¬ من شبا� ح\ تغÛ . Yر=تها ��كية �لصاخبة
ت �نفجر5 �لريا� �Ïا��� فجأ�6 هبت �يح �صفة ثلجية غط. �nو من جديد

)خذ �Øلج يز��� كثافة يوما بعد �خر6 �أ: �لطبيعة  6�Yقص �Zف I åأل��
_نت �لطيو� I �أليا@ �ألv للعاصفة _ألفا� �bحا�� . نصبت فخا6 بد)5

:�Y*6 . باWليئة بالرجاb� توسلةb� نظر�تها_نت ضعيفة مقر�� بأجنحتها �لرخو� 
:�Yأنها فقد5 ��� �لط�فكر5ُ . ")·«®ص" ( : W¥b� Oلك �لشهر �ألعp

سنا _لطY عندما يضاجع ¾� ºلك �لشهر فوp مدt 6�Æغb� جة6 بالريحباللز
Wو�;� .W¹«®ص" (_: ثقيال مليئا بتلك �لونّة �لصما .(  

ما )���A ما �ï²n فموضوعه çمض كأ: �لÕتب  6²n� ينا )يضاy ثم
ما قصتهï . ال يفهمه ]ال هميتحدN[ ë نا( بأعيانهم بالشفر� ف ï²n� ما هذ�

قتا  oهذ� )مر قد )خذ منعر� معرفة çمضة ): بعض �nنو�6 فيما )تصو�6 
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ِمر� ): يبنو� ج�² 
ُ
طويال صفحا5 )طو� من �ل �لشتاW بالنسبة للعا¨"6 قد )

ِمر� ): ي�Zو� يرحلو�
ُ
لم _: �لسا�� ير. فبَنَو6�ْ ثم ) ïين( N[ ï�pاb يد نسفه قبل

 N[ ية ]: �إلشا�� هنا��لرحيلï قيل I بعض ما ُكِتب من نقد ) َعْرå ;ذ� �لر
@ بعد µ°¯®ج²ٍ خاَ� بانو� من �nنو� ): يستخدمه �لعد I حر" حزير�: �@ 

:Õb� جح ترجيحا شديد� ): . تر�هم�(�ضح بتاتا من �*ص6  Yلكن هذ� غ
معo هذ� )نهم لم يفهمو� هذ� ��x قالو� . لفيكو: pلك �ما )خÆهم به �bؤ

ليس . )x ): �لÕتب يتحدë عن نيته. من تلقاW )نفسهم  بل من �� �لÕتب
�ألمر I �لم �أل�" با*يا5 بل بما �ستطا� �أل�يب ): يوصله للقا�§ من خال� 

  بل هنا ×د ): �أل�يب لم يستطع توصيل WÒ *ا öن �لقر�6W. ]بد��ته �أل�بية
ما هكذ� يكو: . بقيت نيته حبيسة ضم�Y ال نعر� عنها شيئا ]ال منه هو

  . �إلبد�� �أل�ب
*فåZ ): �ألمر كما قالو� فعال فهل _: بمكنة مثل هذ� �²n منع 
من )ينï ال pكر ل�W من هذ�6 ليس  ïين( N[ لكن عبو� ïمن �لعبو� �لعد

�إلبها@ �لظال@ åلغمو� xعنه . )مامنا سو ë6² فيما }دn� ثم ]: هذ�
åنو� سحبه { �أل�n�  كر )نه _: بمستطا�p ح\ لقد Yلسا��6 ج² صغ� .
� تلك �ألهمية �إلس�Zتيجية �ل\  Ý :² يمكن ): تكوn� فهل مثل هذ�
هو ما ال يمكن ):  6Yْلك )نه ج² مقا@ { ُغَهp oمع ïية�يومئ ]�ها سا�� �لر

Yتدم ªلغا¨يةيش� �نْع . � �ئقا للقو�5 �لعد لقد _نت هزيمة حزير�: من �لش!
 غيابه )ية )همية ( ²n� لكp جو� مثل ªيث ال يمكن ): يشÛ لبشاعة�

ت سيناW لعد� سن6w . حربية
F
قت ضئيل �حتُل I هû xzb� :�Yر �لط لقد ُ�م�

اn� 5وال: إل�Ùئيل تسليم قيل �@ كثY عن تسليم �لسلطا5 �لسو�ية مرتفع
bا�p لم ينسفه . مفتا� ïائسةÏ� لعربية� �فما قيمة ج² مثل هذ� I هذ� �لظر

عهم � هذ� �£ثيعï لقد pكر5 �لر�ية ):  �nنو� ما ��مت ضمائرهم �Øو�ية تث�
. �أل�مر قد جاWتهم ): ينجو � منهم âت� يت�z بعقله { مسؤ�ته

ال من شا� ال من فلماp! عظيم 6�Y² تدمn� �� لم يتzفو� بأنفسهم  يدمر
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x�� !ال فائد� فيه x�� ما� هذ�y� جع�ضح ): �bؤلف . ]p: لكنا ��}نا من 
�bهم6 بعد هذ� ûه6 ): �*صف �آلخر من �لر�ية ! �لق مش�ة من المش�ة
  .  يمثل حا�� مسد�� هو )يضا

قد قفز ]N م.6 )نا ) �Wمن  قر� Â²"نتn� تر�نا wية )�نست "ح�� 6
xحر: "همنجو�Ï� �ل\ كنت قر)تها The Old Man and the Sea(6(" �لعجو¨ 

Éثو" عر I ا: موضو� �لصيد. منذ بضعة عقو�nتعا wيت��ية : ف�تا �لر�
 ��ية �bنيف تتنا�همنجو�x تتعرå لصيد �Ïحر متمثال I سمكة ما�لن6 

كما تنتû Âتاهما باإلخفاI º �`صو� { �لصيد . �;و�W متمثال I بطةصيد 
�لضخمة فصيا� همنجو�x �لكوÉ تأكل )سماA �لقرÚ �ألخرx سمكته : �bر��

�ل\ �صطا�ها بعد عذ�"6 صيا� �bنيف �لعرx�� É ال نعر� من )x بت هو 
 �ألخ�Y حاسبا )نها صيا� خائب ال يد�x كيف يفرº بÏ� wطة �Ïومة6 فيصطا�

: ]ال )نناxy 6 �£دقيق6 ×د فرقا �ضحة جوهرية بw �لعملÏ� .wطة �لَمُرَمة
فعجو¨ همنجو�x خر¸ I �حلته الصطيا� سمكة �bا�لن جائعا6 لم يرتزº شيئا 
طو�� ثالثة )شهر تقريبا _: )حد �لشبا: ��x علمه �لصيد I صغر� ير�� 

هو ينطلق ]Ï� Nحر حد� �: )x �فيق . طعا@ خال;ا�فف عنه يز�� بال
. من �لب� ) غY �لب�6 بل ]نه ال يقابل )ثناW �حلته I مطا��� �bا�لن )x ]نسا:
)ما صيا� �bنيف6 هو ليس عجو¨� باbناسبة بل �جال ملW هدمه نشاطه 

طحب معه صحته حيويته6 بذ�Wته ³اقته تطاÝ { �هللا )يضا6 فÕ: يص
� منهما  wبûبه ���:6 ¨يا�� { )نه قابل مرتw صيا�ين مثله يد� بينه 

ثم ]نه I �لوقت ��x _: صيا� �لر�þ �ألمريكى يو�جه . �`ديث حو� �لصيد
)خطا� �Ïحر من )مو�¸ قرÚ غY مستعw ب�W غY قا�به �د�فيه حربة 

لÕتب �لعرÉ ال يو�جه )x خطر _:p[ 6 صيد� { مدx )يا@ ثالثة6 ×د صيا� �
)ق5 ما �جهه من صعوبة هو خوضه لعد�  �قائق I . هو يصطا� { ��ابسة

�bستنقع لإلمساA بالطائر ��x �صطا�� )خ�Y ظانا )نه هو �Ïطة �ل\ تسكن 
:���د )منيته I �`يا�6 { مقربة منه ûبه  tس� Ýال ينب� كذلك ): . خيا
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من هذ� �لفرº )يضا ): . وتنا �لفرº �;ائل بw بطته بw ما�لن همنجو�xيف
�لصيا� �ألمريكى قد ×ح I �إليقا� بسمكة �bا�لن �ل\ _: يتغيا �إلمساA بها 
بل ×ح )يضا Ô Iبها Ûربة صيد� ح\ ماتت �� ðرها مربوطة ]N قا�به 

 طو�� �حلة �لعو�� يصا��6 برماحه �ئد� ]N �لÆ شاعر� بالظفر6 s: _: قد ظل
 I ل\ تكأكأ5 { سمكته تأكل منها ح\ تر�تها� Úلقر�  Aسكينه6 )سما
 I فقد )خفق Éيل فقط6 )ما �لصيا� �لعرp )(�نهاية �bطا� �ر� هيª شو� 
�£عر� { �لطائر ��x )طلق عليه �صاصه )سقطه b� Iستنقع خاb� åيا� 

يضع يد� عليه ³له ]N �لشاطئ حيث فون بأنه ]نما �صطا� ح\ �ستطا� ): 
هذ� . هو ما يد� { )نه صيا� فاشل ال يصلح bز�لة pلك �لعمل. بومة ال بطة

هناA )يضا ):  ��ية �bنيف تستغرº شهو��6 . باbناسبة �  ما قابله من صعوبة
فوº هذ� �)ينا . ئلبينما ال تأخذ ��ية �لÕتب �ألمريكى )كø من )يا@ قال

صيا� �لطيو� �لعرÉ يصطا� )ثناp Wلك طيو�� )خرI 6x حw لم يصطد عجو¨ 
¨يا�� { ما مر ال يتمتع �لعجو¨ I . همنجو�I x �حلته هذ� سوx �لسمكة

عد�نية �لطبا� �£جديف I " �لعجو¨ �Ïحر" �بسالطة �للسا: جهامة �لر
حw " ظريف _ل�ب ���: مثلما يتمتع صيا� حق �هللا �لقسو� { ýلوº �قيق

²n� مكن �£متع بالعيو"" تر�ناb� بل ]: من . بكل تلك �لعيو"6 ]: _: من
 º��ية �أل�يب �ألمريكى �مو¨� ن�zنية _لصلب � I جد�*قا� من 
 xصفت �ألناجيل حا�ثة �لصلب طبقا العتقا� �*صا��bسامI Y ��د مثلما 

�ية �bنيف من . أ: �bسيح عليه �لسال@ قد ُصِلب�bؤمنw ب� I هذ� يعاكس ما
من حيث بناW �لر�يتw ال بد من �إلشا�� . tديف تمر� سخرية باهللا �yين

ال يزيد كث�Y عن نصف ��ية �bنيف �ل\  6�Yية قص�� xعمل همنجو� :( N[
وضوعw هما موضو� �²n تقع I مائ\ صفحة نيف6 �ل\ }توx )يضا { م

موضو� �لصيد6 { حw ال تضم ��ية همنجو�x بw طياتها ]ال موضو� �حد� 
تفوقا . هو �حلة �لعجو¨ لصيد سمكة �bا�لن �لضخمة �Öقد )عطى هذ� م

 wب Wال جهو� �لقر�لر�ية �أل�يب �ألمريكىp[ 6 لم تتشتت جهو� _تبها 
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�ية �bنيف6 �ل\ لم يكن هناx( A موضوعw ال صلة بينهما كما حد� I ë
��� £ضمينها حÕية �²n مع حÕية �لصيد6 ßاصة ): حÕية �ç ²nمضة 
. لم يستطع �bنيف ): يضع )يدينا { )x سبب إلير��� ]ياها ) { )x معo ;ا

باإلضافة ]N هذ� فإ: �النفجا� ��x حدI ë نهاية "²n� تر�نا wقد ¨��" ح 
�لر�ية غموضا فوº غموضها �ألص¥6 عال� { )ننا ال ند�b xاb� ���( �pؤلف ): 
يو� *ا ): ثم صلة بw �ل�ب ���:x�� 6 �بتعد عن صاحبه هو �وå ميا� 

بp wلك �النفجا� 6Aسقط هنا wستنقع ليستنقذ �لطائر حb� . oهذ� عيب ف
 xلعيو" �لفنية �لفا�حة �ألخر� ºيةفا�� فو�كما ): عجو¨ . �ل\ تعا¬ منها �لر

6 بل _: "حw تر�نا �²n"همنجو�x لم يكن عكر �لطبع سيئ �bز�¸ كبطل 
ليس ��جعا ]�ه6 من ثم " �لعجو¨ �Ïحر"ثم ]: فشل . �qّ �*فس ها�§ �Ïا�

فهو غY مسؤ� عنهß 6ال� �لفشل xy بطل �bنيفp[ 6 هو فشٌل يعو� ]N جهل 
هو )مر غريب جد� مستهَجن �لوقو� من . ائه حw ظن �Ïومة بطةصاحبه غب

صيا�6 خصوصا من صيا� كز� ند�x ظل يمطرنا بøثر�ته �bزعجة �ل\ ال 
�ps _نت ��ية �bنيف قد �نتهت بفشل ¨� . تنتÂ طو�� �لر�ية عن )مو� �لصيد

تستمر " و¨ �Ïحر�لعج"ند�I x صيد بطته �ل\ ظل òلم بها �هر� فإ: ��ية 
ُ̈ �لصيَد I طفو£ه6 ير��  بعد pلك ح\ يفد �لشا" ��x علمه سانتياجو �لعجو
I حا£ه �Ïائسة �£عيسة6 فيحمل ]�ه �لقهو� يعزيه عما القا� من شد�ئد �ال@ 
 ���عد� ]يا� بأنهما سو� يبحر�: عما قريب معا I قا�" �حد �عا ºخفاs

 wَْفر حظا): يك�لكر� �ِمل�يته I . و: �¨قهما )� xضع همنجو�جز� قد 
�  { بفضلهاحا¨s: لم تصد� ]ال I �لعا@ ��x يليهÏ� @� ®¯½® 6@ 6اهاما 

)سلوبهI فن �لقص �ألمريكية ألستاpيته   جائز� بو� �جائز� نوبلمن  
xلقو�.  :( �ْ

َ
ر�ية عمل ضعيف )نها Þالف )عماÝ �لمع هذ� فثم نقا� َ�)
ْت ��يُة همنجو. �لسابقة �ل\ تتسم بالو�قعية

َ
ل قد ُحو� øك( þفلم سينما N[ x�

Yصb� نيف بهذ�b� ية�  .من مر�6 بينما لم }ظ �
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)حب ): )ثبت هنا �)x _تب 6 بعد ): �نتهيت من نقدx للر�ية �آل:
كتب ]بر�هيم �لعريس عن عمل منيف مقاال . نرx �)ينا فيهيها �خر ف
" �`يا�"ة صحيفI " هزيمة فر� هزيمة جيل: bنيف" حw تر�نا �²n"بعنو�:

)Wأل�بعا� /®¯ Æهذ� نصه)@¹®¼« نوفم " : v�يته �ال� ��الشجا� "مع صد
º�لر³ن منيف *فسه مÕنا ال بأ(  جعل �لÕتب �لسعو�x عبد" �غتيا� مر¨

فر�يته �ألv تلك _نت مفاجأ� حقيقية عرفت . به I �لر�ية �لعربية �bعا��
�خل جديد� ]N حد )مÖّها بنيانها ��x كيف تثY �إل�ا� من حو;ا بفضل ت

لم " شجا��أل": pلك �x�� :Õb }قق bنيف بفضل )غY . ما { �لر�ية �لعربية
�يتا� �£ا�تا:� �̈  �للتا: صد�تا 6" �b� Êتوسط" قصة حب �وسية ":تعز

الهما )قل شأنًا من( 5Æ6 فاعتv�يته �أل� � خال� �ألعو�@ �£ا�ة لصد
 " �ألشجا�"

ً
يديولوجيا  تغلب عليه �لسياسة �ألفيما نُظر �Ø� Nانية باعتبا�ها عمال

  .بل تلتهمانها �غم تفوقها �bدهش I هذين �Ïعدين
w`� لكp I x� )x 6من هنا _: من �ل�(w�6خر سنو�5 �لسبع ( :

£عامل £طر� من جديد مش�ة �" حw تر�نا �²n ":تصد� ��ية منيف �لر�بعة
تطر� I �لوقت نفسه )مع هذ� �لÕتب6 مش�ة تقييمه �نطالقا من �مل  Ýعما

 
ً
هو " �الشجا�": يكو: �لشخص ��x كتب )هل يمكن :  م�ً� يقو�سؤ�ال

: �لر�ية �ل\ öن I صد�ها نالت )6 �غم ةنفسه مؤلف �لر�ياØ� 5الë �£ا�
تت متم�Öّ )" حw تر�نا �²n": )ا`ا� عجابا ×احا فاقا ما نا£ه سابقتاهاï ف]

 �خرI 6 بنيانها �لفo { �أل( ªش I لةقل6 �الق�Z" عن تينك �لسابقتê wا
  ".شجا� �غتيا� مر¨�ºأل"من �لم 
"²n� تر�نا wلفشل تماما مثلما هو �أل" ح�مر مع )تت ��ية عن �Çيبة 

" بطل" �Ïعدين يتخذ هذ� �bر� xy : �£عامل مع هذين)6v غY �لر�ية �أل
هنا �سمه " �Ïطل. "�لر�ية طابعا عد�نيا Î جا با`ز: �bر��� WÒ من �النتظا�

: )N �لفئا5 �ل�Õحة6 ]نه ينتO )¨� �*د�6x �نسا: سيتبw *ا شيئًا فشيئًا 
ليس هو�ية تأà عن تر�" ���:"صيد �لطيو� ��x يما�سه I صحبة ûبه  6s نما
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هو êالة إل×ا¨ ���65 لسحق �;زيمة �ل\ _نت قد سحقته6 من طريق 
  ".ملكة �Ïط"�لسيطر� { 

pال;ا بمشا��ة ���: _: ¨� �*د�x يأمل sفعن طريق قتل هذ� �bلكة 
� للر�ية يد� حو� �نتظا� �bلكة I بقعة �لصيد �`دë �أل. Þ Iطى هزيمته
� حيث يرx *ا ¨� هذ� �`دð ëرb� } xستوx �أل. �لريفية لقتلها

��ò xمل شيًئا من �ألمل I �لوقت ��x يستعيد فيه  �*د�x �نتظا�� �لطويل
 " �b� }"²nستوØ� xا¬ للر�ية pكريا5 

F
� وْ ��x بنا� �لرفاb� ºقاتل6w ثم Þل

 :� )عنه من �Æالستعا�� �أل(: يعïغتصبةb� å� (� ينسفو� منًعا للعد من (
Ýستعما�.(  

wستويb� هذين } : xمستو�نتظا� �bلكة لقتلها6  Ôا`� xمستو
�ستعا�ته6 تتمحو� شخصية ¨� �*د�x�� 6x يبد *ا êبًطا يائًسا منذ  qاb�

شيئًا فشيئًا سنكتشف سبب �إلحبا� ��أ(6 كما . �لسطو� �الv للر�ية
. سقاطهما { ûبه ���:]تعامل ¨� �*د�x معهما من طريق سنشهد كيفية 

�ل�ب6 �غم قسو� ¨�6 مطيع متفهم متعا: يشا�A معلمه �نتظا�� قلقه )مله 
هو ح\ حw يتمر� I �لفصل . يأسه من �: ): ينبس ببنت شفة � يتمر�

¨� �*د�x . �الخY من �لر�ية يكو: تمر�� سلبيا ال عد�نية فيه tا� معلمه
N ] 6 كما قلنا6هو يطمع. هو ��x يربط مستوب �لفعل �£ذكر I �لر�ية
�bلكة مقتولة تساx عند� . Þليص نفسه من شو�ئب �bاq عÆ قتل �bلكة

 ً=Z² مn� .يكتشف wعا�لة تر�فقه طو�� �لفصو� حb� من طريق شيخ 6
هنا." خاطئسلو): )سلوبه I �نتظا� �bلكة )حكيم6   6 àيأ]p يصحح )سلوبه 

 N حد� }قيقه ��ته]خ�Yً من قتل ملكة �Ïط6 يصل ) يتمكن I6 �لة قمرية
pمشهد )خا I .:���: هذ� ) بيد .لكن I `ظة �النتصا� هذ� يتخ¥ عنه 

بنفسه " �لز�نية"�£خ¥ نفسه ال يهمه I `ظة �نتظا�� �bتوهجة6 فيلتقط �لقتيلة 
: عملية �الستبد�� êكومة ): �نتصا�� هذ� ال يساx شيئًا6 )تشف �ك

يعيدنا هذ� . : ماتت سوx بومة قبيحة): �Ïطة �bلكة ليست بعد )بالفشل6 
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": شجا� �غتيا� مر¨�ºأل": تعاملنا معها N( I �`لقة ��yئرية �ل\ سبق *ا ]
� x يطر) بw �النتظا� �أللكن �£طو� ��. ملÇ� 6يبة�;زيمة6 �النتظا�6 �أل

نه b� Iر� �الv يكو: فر�يا ينغلق فيه ¨� �*د��p } xته6 )�النتظا� �Øا¬ 
� : تغيب شمس ��و@ �أل)قبل : "لكنه b� Iر� �Øانية يتحو� �N �نتظا� �ا�

̈حا@ �لب�6 بد)5   I تأكد5 )كنت قد ضعت: )كتشف �`ز: I �لوجو�6 
�يع �لر 6²n� عن �Yًجا� يعرفو: شيئًا كث(:ينتظر: �فعلو� ... نهم ينتظر

  شيئا
تمثل I " حw تر�نا �²n": هذ� �ل�ما5 �الخ�Y �ل\ تنتÂ ��ها ��ية ]

�لر³ن منيف منذ ��يته �ألv ح\  صا" عمل عبد)كx�� Æ �لو�قع �£طو� �أل
نها تأà )يًضا من طريق ) قيمتها هو د نقطة �لضوW هذ�قِ فْ  ما فُ لكنّ . صد�ها

 xبط ال يرê لشخص xلوجو�]�كتشا� فر�� � I :من هنا �لسؤ��. ال �`ز :
ليست ��ية عن �Çيبة " حw تر�نا �²n"قناعنا بأ: هل تك~ هذ� �*هاية إل

هل تك~ بضع ûما5 ختامية �إل ïظا5 �£أ¨@ ]حبا�` � "Ô N
 مس�Y ¨� �*د�x منذ تر²n� A لقمة سائغة للعد ح\ �النهز�@ �ل\ ��فقت

 ïلكة خائبًاb� } عن �نتصا�� ¥Þ( سئلة ال يمكن �£نبؤ بالكيفية �ل\ _: من
لكن بنا�W لشخصية ¨� . : ðيب عليها I )عما� تا�ة Ý)شأ: �لÕتب 

 �العتقا� بأ: �N حد كب6Y _: يدفعنا �N �*د�6x هذ� �Ïناb� Wتماسك فنيا
 فا`ل .: �`ل لن يأà من �النتظا�)�*د�x هذ� لن يكو: هو �`ل6 كما 

Nحه �`و�� �£اZيق :  
"- ïشيًئا o² )ال يعn�   
  . نسا:�لصعب هو بناW �إل.  يمكن ��ئًما بناn� Wسو�-
  نسا:ï  بناW �إل-
  ! نسا: من نو� جديد نعم بناW �إل-
   �ï²n نسانًا ال يAZ] تقصد -
يعر� كيف يت6�zنسانًا ال ي²n� AZ] )قصد -  ."  
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 يكشف *ا عن مالمح p[ 6 يأI à �لصفحا5 �ألخ6�Y: هذ� �`و��]
�حًد� من �ثنw]: )غð . Yابية I �لر¾ية] åZابيتها تفð :[ �¨ ما سقو�

 xsما ]قد�مه { عم) مع � �nيل �Çائب �bحبط ��x يمثله(�*د� WÒ ل
حw تر�نا ": )من هنا ×د . �تلف عن �ر� êالة �£خطى ��yخ¥ للهزيمة

²n� " شبه( علهاt \طويل " ¸بمونولو"بتقنيتها �`ديثة �ل) } @¨من �لال øك(
¨مة )كÎ øا تعكس )¨مة جيل )بد��5 �ل\ تعكس N تلك �إل]تنتx ( O حا�)

ر�ية بتجريد ¨ما¬ مÕ¬ ال تناقضه سوx : }فل �ل)هنا ليس مصا�فة . طبقة
[x  . شا��5 قليلة جد� حو� �نتماW ¨� �*د�

من �*احية �لفنية ال Þ~ �لر�ية6 { �غم WÒ من �لوهن I تسلسل 
 �عالقته مع ûبه�الحد�6ë تماسÕً فذ 6xفا*د�I � . x �سم شخصية ¨� �*د�

��ائس من حدته @�y� } حبطb� ال يكف عن [ �حباطه { ]سقا� 
� مقابل �لرسم . حيانًا6 بøثر� ما)�ل�ب I حو�� متمÖ { �غم �متالئه6 
�شفه  xا نالحظ ضعفا6 �لكثY مامنا تد�ðي� )�£صاعدx لشخصية ¨� �*د�
فضل )��x يد� �*د�x { " �لشيخ"من �bبالغة �لغر�ئبيةI 6 �سم شخصية 

  .يد �bلكةسا�ب لص�أل
"²n� تر�نا wح" Wرb� 6 { �غم بعض �لسلبيا5 �ل\ _: يمكن( :

 oف Wبناðدها فيها6 ��ية جيد�6 ��ية تتحدI ë لغة متماسكة6 صو� قوية6 
wمتو�¨ي wتا��ي wمستوي } Yكما ير�هما ¨� : متصاعد يس Ôا`� qاb�

x" �nيل"يها عد@ قد�تها { Þطى هزيمة �p _: قد )خذ عل]�لقا�§6 .  �*د�
¨� "�لر³ن منيف6 حw يتحدë عن جيل  : عبد) فإنه )��x��6 A تتحدë عنه

x6هزيمته" �*د�Ýلكنه . فإنه يعر� جيًد� ما يقو�p _: ال يقو� ما ال يعرفه ] 
هو .  بناn� Wيل ��x ينتO ��ه ¨� �*د�x)ال ألنه �حد من ]فما هذ� [ :_ �p

 xÆية شيئًا من فعل �*د�مة فإ: فضيلته �لك�نه با5 متأكًد� )يتلو I هذ� �لر
. ها �*ا(لي�p لم يعÆ ع]ال تفيد �nسو� شيًئا ": بطله"�آل: كما يقو� { لسا: 



 

 

١٠٥

من ¨ما:I 6 �نتظا� من يتفو� w`� لكp I 6:_ Éلقا�§ �لعر�خ�Yً بهذ�  )
  ".�Ïديهية

لعل �لقا�§  x�لعريس نشI AZ �ستغر�" معاملة �لر� oقد الحظ )ن
ل�به بهذ� �لطريقة �لقاسية �غم لطف �ل�ب طاعته �bساعد�5 �لكث�Y �ل\ 

فهو مثال يؤ�د6 : )ما فيما خال هذ� فال )�فقه { Î WÒا يقو�. يؤ�يها لصاحبه
ليس I �لر�ية ما . ال )��x( } x )سا(6 ): ¨� �*د�x من �لطبقة �ل�Õحة

لو _: �لرجل يتخذ من �لصيد حرفة Ý فلما�p . يرشح ;ذ� �لفهم �الستنتا¸
شغل نفسه � هذ� �لشغال: I �للهاë خلف تلك �Ïطةï ]: �ل��Õ ]نما يس� 
��W لقمة عيشه يهتم بك�ø ما يصطا� من �لطيو� ال ببطة بعينها مضيعا قته 

 هذ� �*حو �أنه ال يوجد I �لكو: WÒ �خر مفسد� )عصابه  بسببها {
هو  ïيعيش طو�� �لوقتيستحق �الهتما@ �النشغا�6 sال فمن )ين _: يأكل 
لم يذكر قط I �لر�ية )نه يتاجر I �لطيو� �ل\ يصطا�ها ) ): من يتعاملو: معه 
ال �شتó من ضيق با" �لر¨º بسبب  A�p يطلبو: هذ� �لصنف من �لطيو� )

بل ]: . عوبة �لصيد مثال ) عن حاجته ]N �لصيد من )جل ]طعا@ نفسه )Ùتهص
�مه �لساp¸ عن �لصيد تzفاته �لسطحية �ÇرقاW )ثنا�W £د� { )نه لم 

هو نفسه I حديثه مع �لصيا� �Øا¬ ��x قابله I . يكن صيا�� Zêفا بل هايا
� ). ½µص(ية �ياضة ليس )كø �لعر�W يؤ�د ): �لصيد بالنسبة Ý �ر� هو�

موضع �خر يقو� *فسه ]نه ال بد ): يال¨@ هذ� �لصيا� يتعلم منه ح\ يصY هو 
  ).¶¶ص(نفسه )يضا صيا�� 

 I �Æَْسم يكما ): �@ ]بر�هيم �لعريس عن )¨مة �لفر� )¨مة �nيل هو َ�
�لطنطنة به �ليسا�يو: )شباههم6 )�ك ��ين ºلتشد� يعشقو: تر�يد� 

�تهم sسبا� بطولة موهومة { )عما;م �لسخيفةp ية . تضخيم�باهللا )ين I �لر
WÒ ال ïيلn� ما يد� { )¨مة . x)ما )¨مة �لفر� فتتمثل I قلة )�" ¨� �*د�

��� ¬�( :فلَْم نعهد xy �لصيا�ين طو� �للسا: ¨فا�ته �£مر� . tديفاته �
]: �لصيا�ين ��ئما ما ير��: �أل�عية هم خا�جو: . { �هللا �£طا� عليه



 

 

١٠٦

هذ� ما نعرفه عن �لصيا�ين6 )ما . لعملهم � ير¨قهم �هللا I يومهم �¨قا حسنا
�لشيوعيو: فهم قليلو �أل�" عديمو ��6º يعملو: { تشويه صو�� �لصيا� 

sظها�� بمظهر �bتمر� { �به }ت �عوx �£قدمية �£نوير .  
�لصيد6 لم ينجح I ]قناعناكذلك فا* ²n� wبطه ب� I 6هو نفسه . اقد

لم يكن مطمئنا ]N ما قاÝ عن �x�� 6²n ظلت حÕيته çمضة بل مظلمة 
من ثم فمحالة �لعريس nعله . طو�� �لر�ية6 فلم نفهم من )مر� شيئا �p با�

� ح. �مز� { ]حبا� �nيل êالة مق% عليها بالفشل }ا� فمن �bضحك 
�nسو� ال تفيد �p[ WÒ I لم يعÆ "): يرx �لعريس I قو� �*د�x من ): 

هل هناy� I Aنيا . �كتشافا مذهال6 �أنه قد )à با�ئب من pيله" عليها �*ا(
ûها من يرn� I xسو� شيئا �خر غY هذ�ï )@ ترx هناA من يبn� oسو� bجر� 

يف يكو: �*د�x ثو�يا تقدميا هو يائس êبط �£فر¸ عليها مثالï ثم ك
بهذ� �لشÏ� ªائس �£عيسï )ين )بو�" �ألمل ��x يد� �ليسا�يو: )نها ال 
 Oنتصا�هم { خصومهم حت�جوههم )بد� ألنهم مع حر�ة �£ا�يخ6  I تغلق
ال مر ºية لم يتطر�� أل: �bستقبل ;م bذهبهمï ثم ]: �*د�x { طو�  �لر

فمن )ين ]p: . �بر� ��ضة ]N �`ديث عن ثو�� ) تمر� ) عن )ية �اعة ثو�ية
 ïو��Ø�  )à ناقدنا �bفضا� بكالمه عن �Øو�� 

�به بل قلة )�" طو�� �لوقت تقريبا كذلك ليس هناA حو�� بw �لصيا� 
م من �لصيا� öو ûبه �bسكw �لظريف �bتعا: { عكس ما pهب ]�ه ]بر�هي

{ pكر �`و�� هل يعقل ): ينفق �bؤلف �لفقر�5 ��W �لفقر�I 5 .  �لعريس
 6�Yب� �Yصغ � I نه ال يكا� يكف عن �`ديث ]�ه[ ïبه�ل xمناجا� �لر�

� فا�غة مآلنةI 6 ثرثر� بغيضة Îلة خانقة �لقد _: يكلمه عن �لطيو� . 
�y��yته ما _: يد� بينهما من �nو عن مشاعر �إلحبا� yيه عن  

�أنه لم . خصا@ جد�� 6Ýبوكما _: كثY �لî@ عن عطا( �ل�ب نفسه 
. يكن يعمل شيئا غYهما6 =: يشتمه يهد�� يناقشه I �إل;يا5 �£جديفا5

pلقد كنت )�x �لÆيطا: I �`د�ئق �لعامة معهم . هذ� )مر شاp تما@ �لشذ
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 " Good boy"ن يزيد �مهم معهم عن �بهم6 فلم يك("Bad boy " حسب
موقف  �ل�ب من �لطاعة bا يأمر� به صاحبه ) عد@ مسا�عته ]N ]تيا: ما يريد� 

s¬ ألتصو� )ْ: لو _: ���: يستطيع �£عبY عن . =: �هللا òب �bحسنw. منه
يًقا بøثرته قلة عقله مشاعر� tا� هذ� �لøثا� لَسبFه ) لَصَفَعه { جهه ِض 

)ما )نا فال )ظن ]نسانا طبيعيا يمكن . �öطا� لغته شتائمه �ل\ يوجهها ]N �به
لو كنت )نا �bؤلف . ): يتحدû N[ ëبه طو�� �لوقت { هذ� �*حو �Ïغيض

 @îته من هذ� �;و( بالnعاb انكةÇ� ~خذته { مستش(لقطعت �لر�ية 
 `ب( "îتر�ته ينبح معهم { مع �لَِجاٍ� ��}ُت )�حُت  I سته معهم

مر� )خرx فال�ب لم يكن يرّ� { صاحبه بل لم يكن يفهم من قلة . ��حته
حو���ï ثم ما �خل �ل�ب I : فكيف يسFO هذ�. )�به تمر�� { �به شيئا

هل هذ� » مقتضياØ� 5و�ية �ل\ ينب� ): يعامل ïx بها ]حباطا5 �*د�
ïwسكb� ب�نب �لp ما xتر ïبهû xليسا��  

باbثل هناA فشل من جانب �bنيف I �لربط بê wالة �لصيا� �bستميتة 
²n� يةÕح wب� مر� ينتقل �bنيف . غb� Yفهومة ال ���Æb لصيد �Ïطة  �

�هيا غY مقنعجأ� من فهو ينتقل ف. بb� wوضوعw يكو: �النتقا� مصطنعا 
² �: ): يكو: n� ديث عن`� N[ ختلفةb� 5وضو�b� I بهû مه مع�
 N[ يعو�² �: م�Æ )يضا n� I @îما يسو� هذ� �النتقا�6 ثم يقطع �ل Aهنا
صيد� ثرثرته �لسخيفة ]û Nبه6 تلك �لøثر� �ل\ )تصو� ): �ل�ب _: متأpيا 

 يستطيع عمل WÒ ;ذ� �لøثا� �لسفيه طويل منها )شد �£أ6x�p لكن �bسكw ال
قاحته سا�يّتهمن ثم فî@ . �للسا: ��x ير�ه لغY ما سبب سوx قسوته 

 ��لعريس I هذ� �*قطة �@ ضعيف متهافت كتهافت عمل �bنيفò x�� 6ا
  .   هو عبثا ]سبا� �لقو� �ل�Æعة عليه

مساWلة �£ا�يخ �لر³ن �bنيف عبد: " I مقا6Ý)ما ما كتبه فيصل ���¸"6 
�لعمانية6 � عد� مو�قع " نزx"عن �لر�ية �ل\ بw )يدينا6 هو منشو� I �لة 

هال( لفظية طنطنا5 فا�غة ýلوطة ب مشباكية )يضا6 فال يزيد عن ): يكو:
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s¬. أعما�  �bنيف �pتهابال تر�بط بw )جز�ئها ال عالقة ;ا با*قد �أل�ب ال  
نقا�� بهذ� �لسيو� من �;ال( : ألستغر" من )ين يأà بعض من يسمو:

)شد ما ÀYò هو �@ �لÕتب عن َقْقد . �لîمية6 )¬ ;م �لوقت �لال¨@ �لك
WصاÇ� . من يوقع { عقٍد Aباهللا عليكم هل هنا ïلك �لعقدp ما طبيعة xتر

هل �ÇصاW يقو@ )صال { عقدö ïن  ïنفسه Wصاß xنعر� �لشهر �لعقا�
�لعقو� �ل\ توثFق فيه6 �ذلك �لعقو� �bبدئية �ل\ ال يوثقها )صحابها تهربا من 

فمن )ين *اقدنا ". عقد �ÇصاW"�فع �لرسو@ �Ïاهظة6 لم نسمع ب�W �سمه 
�للو�p بتلك �*وعية من �لعقو� �لشا�p �ل\ ليس هناA مb :Õن يتحدë عنها 

  ة �*فسيةï سوb� xصحة �لعقلي
6 نص نموp� عن �bهز@ ��x خذ� قضيته :حw تر�نا �²n: "قا�

�لقضية » �b� ²nهجو�. �تابة متوتر� عن � شe يتاخم �nنو:. 
�لقضية- I دð لم x�� ² » �لوطنn� ":من يصو: كر�مته "حر" حزير� .

ال ينسل �جا� هذ� �ألمة ]ال سيأà يو@ 6 �لعجز يy� I x²@" :�� تقو� �لر�ية
wشوهb�يأà  ": ال يعرفو: ]ال ): يموتو� �خيصwو�ألقز�@ �bشوه6 �ألقز�@ 

طبقا5 6 �لقو� çضبا مبا�� منذ�� بهز�ئم قا�مة }ايثه I ]يقا� متصاعد
�لقر� �ألسو� 6 �لرجل �bخ65 �لعيو: �bهZئة" تتحدë عن6 ]شا�ية توطد تشا¾مه

هو جندx 6 xيبو� �لر� ".{ �لشا�� �Ïا�� برخا� �جز�)ضو�W تنصب 
@صنا� �;زيمة 6 ِ%7 مْ  َ ]ال بشªٍ 6 بكو�بيسه �Øقيلة �: ): يتهمx�� 6 مهز

 I يحzل� @îوسع يمنعه عن �لb� و�Ç� :كنة"كأØ�"  \وحلة �لb� لغابة� �
Ý جو���x تقا�به  Ç�W"6صا" فإ:بهذ� �bعo . يطا�� فيها طائر� )سطو�يا ال 

يتو¨� { �bؤسسة �bهزمة { �nندÏ� xائس ��x 6 �لر�ية بإشا��ý 5تلفة
  .]نه �لسجx�� w يقا� مقيد� ]N معر�ة قر� مصYها. ينتسب ]�ها

قد 6 �لوطb� oنغمس I قضايا �ألمة �نغماسا مرهقا6 �لر³ن ]�p _: عبد
 I توسط")نتجb� º�" فإ: ما فضا :� I �YيثW _بوسيا خانقا òا� �لقا�§ 

 I به W²"جاn� تر�نا wبفنية مدهشة6 "حيستثY �لقا�§ òضه { �£أمل 6 
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لم تAZ �لر�ية �ألv للتسا¾� �لطليق ]ال حê �Öد�� تا��ة �لÕبو( . �bساWلة
�Y6 �لالعقال¬ يكتسح غ wانية بØ� ية��لÕبو( فسحة بينما �عت �لر

 pلك ): �لر� { .منتظر� ب�� ير�: { �;زيمة ال يقبلو: بتأييدها6 �لتسا¾�
;ذ� . : }ر� �إلنسا: من قيد� �لو� �bهز@ من )هامه]�;زيمة متا� 

عيه6 بعد مطا��� طويلة شاقة 6"�لطائر �ألسطو�x" يعيدòر�� 6 صياغة �لصيا� 
ال يقع لزما { �يع ��ين  "خصاW �لسلطة"  ):يدلل {6 "عقد �ÇصاW" من

   .يأتمر: بأ�مرها
باقتصا� ]شا�ê xسو" يستهل  "حw تر�نا �²n" �لر³ن ��ية صا� عبد

� حيو�¬ . �تتم بب� ينتظر: )فقا مغاير� "بنا5 �x"ب	�zية ب�تبد) �لر
�ب �pلصيا� معطو" )�å موحلة منا� شتاþ با��  6�ضعة { لسا: 

�ألفا�  ��لصيا� �bخذ� لغة فاحشة بائسة I فحشها تستد� �لقر
�لفأ� �لقط¿ :�pرn��لعناكب . @ تصد� �ل�ما5 عن مر�ز مأ¨

�bخلوقا5 باألشبا� كما لو "عصابيا مونولوجا" متوسلة 6qاbبا Ôلط �`ا� 
من هذ� . x يقر� معo �لعالم_: ¨من ���كر� �bثلومة هو �لزمن �ل	وحيد ��

�ل\ تستوy فيها �للغة �bت	دفقة �لرمو¨ �إلشا��5 �`Õيا5  �لعنا� �bختلفة
ضع I �;زيمة معo �لسلطة6  منيف معن	ى �;زيمةoَ نَ  6 I wقر) �لطرف

oوسع" معb� WصاÇ�".  
 5ْ�Ù "²n� تر�نا wح"  َ�Yس@ 6بشª مضمر6  5�Ù. جندx مهز

تنها� )ما@ �لعد �Çا�� xندn� سلطة تقمع �Yس  . xندn� �Yس I :_ �ps
ما يفصح عن همو@ �إلنسا: �لعا�x فإ: I �لسb� �Yضمر� ما óò عن سلطة 

يتج¥ �ختصاص x 6يظهر سؤ�� �;زيمة من �ختصاص �إلنسا: �لعا�. متد�عية
ليس N من تعليق { هذ� . "�لسلطة y� Iفا� عن �ل�� �ل\ تنتج �;زيمة

  !�بنا يش~: �لî@ �ل<�ميط ]ال ): )قو�
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        ا�ا�ا�ا�للطاهر ّط للطاهر ّط للطاهر ّط للطاهر ّط " " " " للللغْ غْ غْ غْ ( ( ( ( ننننَ َ َ َ رْ رْ رْ رْ عُ عُ عُ عُ """"
        ))))@@@@®¯¯®®¯¯®®¯¯®®¯¯®    ////اnز�ئراnز�ئراnز�ئراnز�ئربببب    غر��يةغر��يةغر��يةغر��ية    ////موفمموفمموفمموفم    ������������    ((((

   �ÙألI y بيئة �يفية  ز�ئرxج _تب) @¼®¼« -°·¯®(  �لطاهر طا�
ال�ته بعد ): فقد5 )مه ثالثة قبله6 فÕ: . )ما¨يغية من ]قليم باتنة 5Wجا

@6 ثم )�سله )بو� ¼½¯®�£حق بمد�سة �عية �لعلماW �ل\ فتحت I . بن �bدللال�
قد �نتبه . @«½¯®]N قسنطينة �تفقه I معهد �إلما@ عبد �`ميد بن با�يس �@ 

 �أليا@ ]N ): هناA ثقافة )خرx مو�¨ية للفقه لعلو@ �ل�يعة » �أل�"6 مع
 �¨ميخائيل نعيمة  :�Æخليل ج :�Æقعت يد� عليه من كتب جفا£هم ما 

�لر�ف�  wطه حس Aلة"مبا����سل بعض ". ûيلة �منة"" )لف �لة 
zم I )د��b�6مÇ� مطلع I لسينما���( Ïعض . سينا5 تعلم �لصحافة 

ظل °½¯®� . �لوقت I جامع �لزيتونة بتونس oجبهة �£حرير �لوط N[ نضم� @
6ن� قصصه I بعض �nر�ئد �nز�ئرية �£ونسية. @¹¶¯®يعمل I صفوفها ح\  

 := 6oظل �فيه عن جبهة �£حرير �لوط�ستهو�� �لفكر �bا��Ð فاعتنقه6 
 ستينا5 �لقر: �bاq بعض صحف )��� ): ðعلها )سس I. يكتب I ]طا��

wليسا�ي� wللمثقف �Æز�ئرية �� . منn� عة�pكما شغل منصب مدير �@ لإل¯® 
�Þذ موقفا ��فضا إللغاW �نتخابا6 5@«¯¯® ®¯¯» N[ "إل�سا� �ال� �لشبا @

: êاكمة6 ُهوِجم كثb �Yوقفه هذ�6 � Wلصحر�� I ُهم�ش معسكر�5 �العتقا�
Ý . @¯¶¯®بد�W من �@  ة �Øقافية �nاحظية�nمعي=: ير)( يس�Y . بسببه

مساهماI 5 عد� سينا�يوها5 ألفال@ جز�ئرية �مو�5 قصصية م²حيا5 
�يا65 قا@ ب�Zة �موعة من �ألعما� �لفر�نكوف��خا: "من )عماÝ . نيةو

من قل¿6 �لشهد�W يعو�: هذ� �لشهر6 �لشهد�W يعو�: هذ� �السبو�6 �لال¨6 
�لوv �لطاهر يعو� ]N مقامه �لز�6 �ل 6Öهلy�زلز��6 عر( بغل6 �لشمعة 

تر�ة yيو�: "قص	يٌد I �£ذلل 6"º�¨ل"�لربيع �أل  Ðفرنسيس لشاعر �لفرن
  .كومب
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 eجامع �لزيتونة يتل I اÏطا :=�يتنا6 بطلها �`ا¸ كيا:6 � N[ ننتقل
)��� ): يكو: صو�� من �لشيخ  6Aينية �نذ�y�  عو�y� )يما��لعلم �ل��6 

ا�� �£وحيد قر� ): يبد) �عوته إلصال� بعد حو�� Ý مع )ستاI �p م. حسن �Ïنا
WغاÏ� �� ماخو� �لعنابية لم يستطع �جتيا¨ هذ� . �ألمة �إلسالمية من ُ�

�المتحا:p[ 6 ما ]: صعد �bائد� �bوجو�� Ï� Iهو �� �طب I �لنسو� 
�bوجو��5 ح\ هجمن عليه )��: Ôبه6 ]ال ): �لعنابية بتيته صاحبة �bاخو� 

]N غرفتها )غوته معتذ�� عن �تبا� �لطريق ��x يريد منها » )خذته 
 بأنها سو� تنتظر� ]N ): ينتÂ من �عد� ]يا�¨ميالتها من �Ïغايا �ل �مه 

لكنه �ستنا@ ]N ما . �£عليم6 عندئذ سو� تقف ]N جانبه تساعد� I �عوته
لع�ين سنة بسجن قع بينهما )صبح �شقا ;ا6 ثم قاتال من )جلها سجينا 

خال� حياته مع . yيها) بلطجيا(كيا:x�� 6 )خذ عنه �السم �لصفة �عو� هّزي�ا 
�لعنابية سو�W قبل حجه ]N سجن كيا: ) بعد ]طال�Ù ºحه _: �`ا¸ كيا: 
يغيب عن �bاخو� من � )سبو� يومw بليا�هما I جب بb� wقابر êششا 

): تزعز� "بعدما �ستطاعت �لعنابية6 كما يقو�6 �كال �bل* العقا �لعسل 
 xهز� N[ Ýو{جامع �لزيتونة بسو��يه بمشا�ه بفقهه öو� �فه tويد�6 

  ).µ°ص" ( ]N كيا:òجّ 
65بم% �أليا@ تتحو� �لعنابية باهتمامهاÆ6 بعد ): ك I خر� xهز N[ 

مو�;ا لوال يقظة �`ا¸ كيا: �لع�ين من عمر� هو خاتم �;زية6 فيفكر Ù Iقة )
تلقw )حد ���Zbين { �bاخو� من )عيا: �لريف �لك �Ïلطä علقة ال 

Ð6 . تن"�b� ´سا =Ns جانب �`ا¸ كيا: �لعنابية هناA ³يد �nيد
Ï� بعضهناA )يضا pلك �لقرÏ� xاحث . 6 { �)سهن �اال حيا� �*فو(غايا
تفكر . عن �bتعة Wتا: �ألطفا� �لفقر�Ç قامة حفل[ I اخو�b� لعنابية صاحبة�

يُْدَ� ]�ه �لقا��: { �yفع من )جل متعة �nسد6 هو �`فل ��x )��� خاتم 
تنفيذ ما _: ينويه من Ùقة ما �عته �لعنابية I تلك �bناسبة  Ýزية �ستغال;�
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 { يد �لقرp xلك �للص نا;ا من ما� كثY لوال يقظة �`ا¸ كيا: �لعلقة �ل\
  .�bذكو�

: مو��بة ال �جمة6 �هذ� �لر�ية �ل\ öن بصد�ها »I 6 �لو�قع 
�ية سيئة للغاية �غم طبعاتها �bتعد�� �لضجة �ل\ )ثا�ها �ليسا�يو: حو;ا �

)�جو )ال يسا�� )حد �لقر�W ��ين يمسكو: طو�� �لوقت . تمجيد� تعظيما
 �آل: �bو�صفاNِ  5َ يقيسو: بها ]x( N مدx يطابق ما يقر)نه من نقدٍ باbسطر� 

وْها حفظوها �: فهم ) ]عما� للعقل ح\ ]نه ليسهل عليهم ýالفة  Fل\ تَلَق�
 x( } عقو;م )بد� ): �رجو� I ال�لقر�: �bجيد6 لكن ال يسو� I حلوقهم 

 wالمنطقيته للع�لعقل6 )�جو )ال يسا�� )حد �لقر�WÒ W فيها مهما بد� سخفه 
]N �إلنكا� {F أل¬ با�هتهم منذ �لوهلة �ألv بر)� I �لر�ية6 لم )نتظر ح\ 
 �Wكم عليها بالر��`�)نتÂ من }ليلها تقديم )سبا" نفو�x منها ضيe بها 

Wلسو� . 

I بيته I ته يوما�¨ þميل من ¨مال¨ Wمن هذ� �ل�" من �لقر� بد�يا5 
� يدx كتا" N يتضمن بعض �*صوص �لشعرية مع  6@zنb� :ثمانينا5 �لقر
}ليلها تذقها6 فاستسمحo ): ينظر I �لكتا"6 فسمحت Ý ألسمع I �£و 

 بر)� فيها x�� 6 �� يقر¾�6�للحظة ]نكا�� {F أل¬ �فتتحت �� �لقصيد�
حكم { قصيد� للوهلة �ألv قبل كيف ): منذ )� ûمةp[ 6 _: �ع�Zضه هو

 O6 كما قا�6 ): )¾جل حكå): )حللها )فهمها )نظر فيها )نقدهاï فاbفر
. عليها با`سن ) بالسوN[ W �خر �bطا� بعد ): )كو: قد قمت بكل pلك

)عر� ): هذ� هو ما تقوÝ �للو�ئح �*قدية6 : فابتسمت غY مصدb ºا )سمع قائال
فا5 من سلموb� Aسطر� )نo لم )صد� هذ� �`كم ]ال لكن كيف فاتك 

صلت ]N �*قطة ��x يمكنo فيها6 )نا بعدما قر)5 حللت نظر5 تمعنت 
ها�§ �*فس مطم? �لضم6Y ): )صد� حكO عليهاï ثم بعد pلك فليكن 
. �bوضع ��x )ضع هذ� �`كم فيه هو )� �ل�� ) �خر�6 فهذ� مسألة ش�ية

طه�bهم� Wستيفا� :� �`كم قد .  )ال يصد� حكم �� xp xp « ها



 

 

١١٣

 �( I لقصيد�� I �(بر Wإل�ال� N[ قليال ): )سا�� ( �Yال يهم كث�ستُوِفيَْت6 
تناv ;ا ) )¾جله `w �لفر� من هذ� �£نا�6 �� ]ال من �*احية �لش�ية 

لن يتغY . ¹ يساx « + «: فسه قو*ا هو  هو ن« + « يساx ¹: فقو*ا. �لفنية
� حا�. �`ا� ]: قلتها هكذ� ) قلتها هكذ� I حد��  . فا*تيجة 

�نت قر)5 هذ� �لر�ية منذ )عو�@ فألفيتها ثقيلة Îلة6 �غم )¬ )��5 
�Wَ سخفها ما  Fَجر ºلزهو� N[ سبيلها I �{ ): )تم قر�Wتها فقد شعر5 ): �

تصنع ما تتسم به من بطW بل من �و� �و�6 فضال عن ضيق فيها من تعمل 
�bجا� ��x تتحرA فيه6 )ال هو ماخو� شع¿ ليس فيه WÒ كريم ال طبي�6 
ال تهب عليه نسمة هو�W منعشة6 بل جو خانق مشبع بالر�ئح �لكريهة �لعفنة .

جدتها قد حسبت6 حw )عد5 قر�Wتها هذ� �أليا@6 )نo سأجدها )فضل Îا 
5����̈ ثقال sمالال  �لف6o لكo فوجئت )نها � xلفكر� xقديما نظر� £طو�

¨�Aثا�� لالشمs �Yتنفكما ): �ألغنية �ل\ يذيعها �لقائمو: { �bاخو� » » . 
باإلضافة ]N )نها )غنية (لفريد �ألطرÚ " نا يا عw)حبابِ : "ال تتغY طو�� �لر�ية

 تناسب )بد� جو �bو�خ6Y �ل\ تعيش { �لفرفشة باكية ملتهبة �`ز: ال
�*عنشة( ( 6"���( ��N[ 6 جانب عبا�� تر��ها6 فيما "� نشوفك نرتا�! )�

)نا �لوحد�نية: "يبد6 ]حدÏ� xغايا 6Nنا قليلة �لو�(ح\ �وشك �لو�حد منا ): " 
  . يمو5 غما غيظا

× 6�_ Yه غû أ: هذ��د ): شخصيا5 )بطا� �لر�ية ال فوº هذ� ûه6 
ال )حد من �Ïغايا فكر ) ح\ .  )بد�6 فÂ » منذ )� �لر�ية ]N منتهاهاتطو�ت

خطر بباÝ ): تتو" تنأx  عن هذ� �yنس6 فكأ: قلوبهن }جر5 لم تعد تشعر 
هو ما يصدÏ� } ºلطجية �ل\ تستعw بهم �لعنابية { . بأx ]حسا( ]نسا¬

و� b� Iاخو� Þليصه من )x مشاغب ) سكر�: يمكن ): يثY به ضبط �ألم
 ين� �لرعب( qلقد ظل �`ا¸ كيا: نفسه مال¨ما للماخو� )عو�ما . �لفو

طو�ال ال يفكر ): يغا��� ]N �نيا �هللا �لو�سعة �*ظيفة �غم )نه _: قبل هذ� طاÏا 
 ): ðعل )بته ]N �لطها�� I جامع �لزيتونة يد�( �لعلو@ �yينيةÎ 6ا من شأنه
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بل ]نه6 بعد قضائه I �لسجن  ع�ين �ما6 ظلت . �`ق )مر� سهال بل مرجحا
=: ينب� ): يAZ عقاُ" �لسجن )ثر� I نفسه يتعقليته نفس 6« « �Yضمه 

ضعه غY �لكريم I Yفك£� ��ثاØة �ألثاI ): �`ا¸ كيا: . يدفعه ]N معا
وقت بالقر�مطة �لعد� �الجتما�x�� 6 يقو� �لشيوعيو: مشغو� طو� �ل

هل �bاخو� مÕ: مناسب6 بله ف. )مثا;م ]: �لقر�مطة _نو� يمثلونه يبحثو: عنه
�Õb: �لوحيد �bناسب كما يبد من �لر�ية6 £نا� مثل تلك �لقضايا �النشغا� 

 ïبها  
حيا: tرx { سنة )ما عن لغة �لر�ية فاbالحظ )نها I كثY من �أل

 Âها6 بل تنت��لفصل بn� wمل6 فال ��بط تصل بn� wملة �nملة �ل\ tا
 Wفا ( � :� �لة منها بنقطة ) فاصلة £بد) �ل\ بعدها مستقلة عنها �

هذ� �ألسلو" منت� بw طائفة من . �ثY من �nمل قصY. ]لخ... )ثم ) لكن
�`د�ثيwكتابنا بآخر�6 ßاص wئل . ة من �ليسا�ي�( I جو�� N[ قد تنبهت

سبعينا5 �لقر: �Ïائد6 قتته I بعض ما كنت )ضعه من قصص قصY )يا@ 
كنت �مل ): )كو: قصاصا6 لك�Ù o: ما ِفئُْت ]N عق¥ ف�Zت كتابة �لقصة6 

. �§ �آل:Ns شخصي\ �bستقلة فُعْد5ُ )كتب بمثل �ألسلو" ��x يطالعه �لقا
ف~ �لصفحة �ألv من �لر�ية6 » �لصفحة �قم . هذ� بضعة )مثلة { ما نقو�

ال صاحية �لسماW:  " نقر)° �Æما { ��و@ _مل £كد�ها م  شما�ة �يح .يبد

 تنكمش I قعر� �£ينة ضعهb� } 6ربع �Çُّق . �Øقيل جو �Çريف تلطف خفيفة

 �bقÛ. �Æجمها قانعة ��Zbصة �لقبو�. لعمالقت�wلصخرتw � بw نفسها {

I  سطيح )جر" هر@ ³ا� سوp xبابها �لضائع به تسكت ما tد ال �bهجو��
 جو��� تطلب �لقصبة6 )نا5 ترتفع. ستة يطلب". ")سابيع منذ �لسيا¸ عند مÕنه

 �5قا ترتفع. I )حضانه I جوفه6 ترتO �لعنابية �لكأ( يصب. �لÙ I ºÆعة
� من �ألصو�Ï� 5ندير6 تنبعث :Õم" :��� نشوفك )� 6�� ته ". نرتا� )�

åبا5 }ت �أل�Ô جليه� . بها ي�². �لضبا" )صغر فأصغر خال� من Ý تبد

N[ ا. جناحهاbجع حاZحجرها6 ينا@ هيأتها6 تس I يضع 	ث... ºلسانه6  فو
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 �yمو�  تر�.ألصهب� بشعر� تعبث )صابعها تر�. عينيه مغمضا يستسلم

 �ألصبع �متد. �yخا: تصاعد). "¯¹ص" (I شأنه قر���  تتخذ.عينيها من تنهمر

N[ xحلو AZللسا: ���. �ل� Aشماال يمينا يتحر )خت خولة ): Þر¸ �نتظر. 

لة سيفy� .ال سبتا ليس ��و@. تفعل لم لكنها» �ل\  خولة ): �تضح. )حد� 
ت�Y ). ½¼®ص" (نا) ليس �Çُّق  تز� _نت } xرð "فإ: �ألسلو xما تر�

Yتغي :� �bو�قف �`اال5 �ألضا� � I حد��هذ� �ألسلو" يو� . 
ليس موقف Ùعة 6xوقف موقف �عتيا�b� :( سلو" . بال²عة �غم( :p[ فهو

ºلسيا�  . ينقصه �£لوين �bناسب للمقا@ 
)نا )عر� ): . و�� بوضو�)ما �ألخطاW �*حوية �لzفية فÂ موج

�الهتما@ بصحة �للغة قد تر�جع عند �*قا� بوجه �@ هذ� �أليا@ �غم ): �للغة » 
)الر�ية ف 6)سا( �أل�"6 فمنها تتكو: �ل�ما5 �nمل �لفقر�5  �لقصيد� )

�Yلس�  �bقا� ) �لرحلة )( �Yفسد5ْ ضعف . �لقصة �لقص �ps ضعفْت )
ال يعقل ): يعجز �*جا� مثال عن �b� ºسما� ثم يزعم )نه . د�*ص �أل�ب فس

من �ألخطاW �ل\ جدناها عند �لطاهر . يستطيع صنع غرفة نو@ �يلة مرòة
هو تر�يب متكر� عند� 6Ýطا� قو�نطبقت �أل�å "6 "]نها تتصل ببعضها: "

ال يتحدثن "6 "يتلقيا: �53 بعضهما"6 "�م جا ببعضهما"6 "�لسماW { بعضهما
6 "يتصل بعضها ببعض"]لخ بدال من "... ��� �nميع ينظر ]N بعض"6 "مع بعضهن

"åأل�� } Wحدهما �53 "6 "�م ¸ )حدهما باآلخر"6 "�نطبقت �لسما( eيتل
هكذ�"... ��� بعضهم ينظر ]N بعض"6 "6 ال يتحدë بعضهن مع بعض"�آلخر .

ا تتحو� عند� ]N همز� قطع ) �لعكس الحظت ): همز� �لوصل كث�Y مباbثل 
 I كما هو �`ا�"wبدال من " �إلثن"wالثن�"" �ْعِط "6 "�طم?"بد� " ]طم?"6 

ْعِط "عوضا عن 
َ
("�ْغِسْل "êل " )ْغِسْل "6 " 6"wثن� I موضع " �×¿ طفال )

"wثن� منها )يضا قوÝ". )×¿ طفال )" :�p[ ينفعك  لن �)سك )ك² ): قر�5 ما
يا �مر) "بدال من " يا �مر§ �لقيس: "ألنه فاعل6 قوÝ" )حد"6 �لصو�" ")حد�

: ألنه ند�W مضا�6 فينب� ): ينتصب ال ): ينجّر6 �ستعما� فعل �ألمر" �لقيس
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"oاطبة �مر)� عوضا عن " )عطý I"oعطي("Ýقو�bقصو� "ال ðب ):: "6  6
"ðب )ال" 6"xبد�" )ب �`سن �ألشعر" xبا �`سن �ألشعر(" 6" Wصو�5 �لنسا(

 " )صو�5 �لنساW �لتسعة ع�"6 صو�بها ]ما "�لتسعة ع��(" Wصو�5 �لنسا(
 " )صو�5"تبعا الختال� �bوصو� ما بw " �لتسع ع��("Wتيب6 " �لنساZل� }

Ýقو)با� ;ا ببعض "6 "ال Þش { �nسد"6 صحتها "ال Þش عن �nسد: "
���Ù( " با� ;ا"عوضا عن"...لم يكد ): "6 "يطو� حقه"6 صحتها "يطا� حقه"6 

بد� " فَلََت "6 "):"بد: " لم يكد يستعيد نفسه"6 صحتها "يستعيد نفسه
  ". )فلت"

�مية ال نستعملها I مz مثل  ìما5 فصû طا�" �Çُّق "تقابلنا عند 
)ïُّبn�(�¨خيا 6) "ï5نا��Öخ(ï( 6" (�لشنابيط"6 )�لَقّو��:ï" (�لقّيا�"6 
)�جا� �n�) "A�yند�مة" 6" xّغايا" (�;ّزÏ� Oò x�� Yو�خb� äلفعل . بلط�

)َحْفلï" (عر("6 )يا �لعدïx" (حا@. حا@" 6 ")يتهّز¨"منه  6""�y�) "6 )�لطريق
6 )و� yخو� �bاخ]يصاالy� 5فع" (بدال5 �التصا�"6 )حw نر�ïA" (ِ� نشوفك"
"Aْ !Zل� xلعلها " (حلو"). x�� 6" :turkish delight يسمونه باإل×لÖية"�bل*"

هناA )خطاI W نصوص �ألzb� ¬çية �ل\ تb� I ��Zاخو�6 فأغنية فريد 
Úبنو��: "�ألطر I نا�ية ���بالال@ كما I " يا ��� نا�ية I بلو��"تصبح " يا 
ìثل ×د )غن. �لفصbبا×و@ �لليل �مو� تبó { ح¿ : "يته �ل\ يقو� فيها

 ِ Nما� * Nنشغا� با�باحب	! ظال			مْ * سو�� �لليل سطو� }ó عذ�ب   �ه من �
 *ïو� �ه	ه  * �ه �لقس�ïيا�" �ه " N[ عذ�ب  �مو� �لليل ×و@"تستحيل óتب

 xشقا" �É �ه �ه يا *�ه  �لظلم �ه *}ó لوع\ )ساx  سطو� �لليل سو��* 
 ما ): �علمو�: "بل ]: نصوص �لقر�: �pتها تنقل خطأ6 فقوÝ تعاN). «®®ص(

:F ِهللا ُ�َُسه WÒ من َغِنْمتم
َ
 من غنمتم ما ): �علمو�"يصY { يد طا� " فأ

WÒ ية6 ". فله �سه�قا� قد ثم من )ين Ý بأ: عمر بن �Çطا"6 كما جاI W �لر
� هذ� يقع من �لطاهر طا�x�� 6 ��( " يدخل �nنة جاسو(ال): "¶¼®ص( ï

I جامع �لزيتونة � مد��( �عية �لعلماn� Wز�ئريw حيث حفظ �لقر�: 
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��( �لعربية ���سة متعمقة كما _: �`ا� مع طال" �أل¨هر توسع I علومه 
  .)يا@ _: �أل¨هر مؤسسة تعليمية صحيحة قوية ��سخة �أل�=:

Wضو �جهه ]�ه 5�p مر�  x�� Nلسؤ�� �£ا� I ما مر يمكننا ): ننظر 
wلك �لسؤ��6)حد �لصحفيp } به �� x�� نتفخb� "و�n�كيف : "لقد سئل.  

�ستفدتم من توظيف �لë�Z �لعرÉ ضمن معطيا5 جديد� تند�¸ }ت مفهو@ 
ïنت ]جابته"�`د�ثةÕنعم هذ� سؤ�� يطر� { ��ين ال يع: "6 ف ë�Zرفو: �ل
Éية .  �لعرzb� شخصيا فكما قلت من سنو�5 للصحافة N ما بالنسبة(

للصحافة �لعربية :Éلعر� ë�Zفعال هو .  )نا ال )ستفيد من �ل Éلعر� ë�Zل� :[
)نا Yفأنا )بو ¨يد �لق" �سا£ه"�¬ �p[Y I ما }دثُت عن )ب ¨يد �لق. )نا 6¬�
 x�� 6 معر� I �لë�Z �لعرÉ �إلسال�ö 6ن �يعا6 )نا �")لفية بن مالك"

 ë�Zن �لö 6ناYغ]ميل حبي¿ سميح �لقاسم êمو� ��يش توفيق ¨يا� 
)نا )حفظ . هو ��x �ستفا� مّنا. ال نستطيع ): نقو� )ننا �ستفدنا بل �لë�Z. �آل:

�)نا جزW منه6 )نا )تفاعل معه6 )نا �لوجه �bغتسل  6ë�Zل�ë�Zل� I توضئb .
هو �نعÕ( م6o هو . )نا ال )قو� ]نo �ستفد5 من �لë�Z بل �لë�Z )نا: )كر�

 Iِ تو�جدb�  .كذ� zمن ع ال )ستطيع ): )قو� )نo �ستفد5 من �لë�Z كذ� ) .
)نا �لقر: �لسا�( �bيال�N[ x �لقر: �لعا� ]N �لقر: �Øا¬ ع�6 )نا � هذ� 

:sنم. �لقر 
ُ
 سْ ا ما ينب� ): )

َ
هو6 ". كيف �ستفد5 من خا�¸ �لïë�Z: � عنهأ

هو  6ë�Zكيف يكو: هو �ل p[ 6Ý 6 �ر� �@ ال حقيقةxلفية �بن "كما تر(
x �لطويلة �لعريضة I �لوقت ��x يق�Z فيه تلك "... مالك�y� خر هذ�� N[

 x�� ية�د فيد� { )نه لم يست�ألخطاW �للغوية �أل�ة6 فضال عن مضمو: �لر
�Wه )يما ]سا�[ Wشيئا6 بل )سا xلعقيد� Ëلسيا�  .من �لë�Z �£ا�ي. 
�Zفاته بفحة قبل y� I معه xَِْجر

ُ
حد ))نا : "كما  قا� �لرجل I حو�� )

. �bناضلw �ألشقياW من )جل �للغة �لعربية n� Iز�ئر ألننا نعا¬ مش�ة �;وية
)نا ... ال يمر )سبو� �: ): تها�o �لصحافة �bنحا¨� لفرنسا» معانا� قاسية6 

. )نا �بن �bد��( �لعربية �yينية. لم )قر) n� Iامعا5 �*ظامية ال �لغربية
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تعلمت I مد�سة قريتنا6 » مد�سة قر�نية6 ثم ��ست بمعهد �لشيخ عبد�`ميد 
ت �`ر" لم )�صل عندما �ندلع. )مبدx ثم )يضا âامعة �لزيتونة بتونس

Oتعلي  .ë�Zل� I لقدما: معا�. )حفظ �لقر�: �لكريم. �� فأنا قدٌ@ I �`د�ثة6 
)��فع عن �`ق  6þصدقا(ال )كر� ) )��x من �الفI o �لر)x بل هم )حباب 

I �أل¨مة �nز�ئرية �ل\ مر5 _: موق~ شا�p بالنسبة لª ¨مال6þ . مهما _:
د�5 ) �لسجو: �: êاكمة لف شا" �b� Nحتشَ ) ¹«سا� حو�N فقد �فضت ]�

Wال لكونهم `ا[ Wلعملية �النتخابية حيث قلت. ال ل�� Wفضت كذلك ]لغا� :
)م� . طاbا )ننا çمرنا با�ها" ]N �لصنا�يق فلنتحمل تبعاy� 5يمقر�طية

ليس �.  ا�xفَ حدx كأب �p �لغِ  wعتدلb� wإلسالمي� Æخصوما )عت wتطرفb
Wليس )عد�  ". )ما �لسلطة ) �ألنظمة فلست من )تباعها. 

لقد كنا öب ): يظهر حبه ! هو �@ �يل6 ]ال ): �`ق )حق ): يقا�
للعربية للI ë�Z هذ� �لر�ية �ل\ I )يدينا بما يثبت صدº �مه �عو��6 

ص ��( تلك �للغة I فتأà لغته خا�ة من تلك �ألخطاW �ل\ ال يقع فيها شخ
مؤسستw جد مهمتI w بال� �bغر" �لعر6É فضال عن Þصيصه ��ية _ملة 
للبغايا لم يسلط �لضوW فيها { حياتهن بما òفز { مساعدتهن �Ïحث ;ن 
عن ýر¸ من هذ� �لوصمة �إلنسانية �Çلقية �yينية �`ضا�ية ]N مندحة 

سع )��6 بل (» )قر" ]N �لرضا عن هذ� �لوضع �bهw )كر@ )طهر 
للكر�مة �إلنسانية ]: لم يكن ]N �البتها¸ �bفاخر� به من ]��نته لفت 

قد ُطِر� عليه )يضاp I 6لك . �ألنظا� �لضمائر ]N �نسه �جسه ×استه
Nو��6 �لسؤ�� �£ا`�: " xمستو } ªنت تش_ �pطا� ما�ية �لطاهر � I �(رb�

y�ïدلو�b�� )عماN _نت �bر)� » �لقضية6 » �لرمز: "6 فÕ: جو�به"��  . I
}ولت �N فيلم نا� ]عجا" �لعالم" نو�"�Çمسينيا5 كتبت قصة  .» " نو�"

Wذلك كتبت قصة . �لضو�مانة: "6 » �مز )يضا6 �ذلك قص\"¨نوبة"�" « 6
xز�ئرn� oمز `ر�ة �£حرير �لوط�  .bفا «ر)� بالنسبة N » �لقضية6 

Nعما( � I فحةÕb�عندx كذ� ��ية لم )هن فيها �bر)�6 لم )كن .  �ل�يفة 
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��W مشاهد ]غر�ئية xجر(تعا¬6 . );ث  eملة تش�_نت �bر)� _�حة 
هو )يضا �@ �يل6 لكن �لو�قع ". =نت �لر�ية ûها للو�قع �لفاسد �bقهو�

eيته�`قي�� :[ p[ 6ر)� " عر( بغل: " ينكر� )شد �إلنكا�b� ا* åال تعر
�Ï� �(رb� فحة كما يقو�6 بلÕb� ر)� . �ل�يفةb� لت مساعد� تلكيا �تها حا

ة6 لكنها { �لعكس من pلك تعلن �ضاها بل �بتهاجها بوضع 
F
�bسكينة �bستَغل

عمل �يف كريم ال �تلف عن تلك �bر)� تصو� عملها هذ� �yنس { )نه 
�Ïغايا يأخذ: من ���هن �bا�6  6Wعطا)x عمل6 فª �ألعما� » )خذ 

�إلسال� ûه6 . يعطينهم �bتعة �لث� Éلعر� ë�Zل� Aكما )نه تر ïلكp I �pفما
�� يمجد �لقر�مطة يصو�هم صو�� بر�قة نقية كأنهم مالئكة �لر³ة 

�لعد� �لكفا� �ل��.   
يالحظ { �لر�ية )نها تكا� Þلو من صف �لطبيعة �غم ): بطلها6 

هب ]b� Nقابر بعيد� عن �لعمر�: �ع � �bاخو� ذهو �`ا¸ كيا:6 كث�Y ما ي
�bجتمع �*ا( �يعا �لو بنفسه بعلبة حشيشه حلو�� يتعا2 منها ما 

يهيم I �نيا �Çد� �لضيا� �;ذيا:6 فÕن Wت )مامه فرصة للتوقف )ما@ يشا
 @�ألشجا� �ل\ تمأل �bقابر �لطيو� �ل\ }ط عليها ) تدّ Wلسما� Wلفضا�
 N[ ما�`قو� �ل\ }يط بها  ñوb� يم { مساكن� x�� لصمت�حو��ها 
هذ�6 لكنه لألسف لم يفكر لم òا�6 فÕنت هذ� ثغر� I �لر�ية )صابتها 

لم يعد باnفا� �£خشب6 Aقلة ما يمكن هنا سوb� xاخو� بضيقه عفنه 
)ما صفه لألماكن خا�¸ �bاخو� فأند� من �لكÆيت �أل³ر . ): يوصف فيه

صفه هو �nب ��x _: ينعز� فيه . { �)x قدمائنا x�� لوحيد� :Õb� لعل
 :Õb� يمص منهما ما يساعد� { �ال$ال� من. �لزما:�لو Ûشيشه حلو�� 

صف çمض ال يعw �لقا�§  pوضع �لعجيب �لشاb� صفه ;ذ�مع هذ� فإ: 
بسهولة { Þيله6 ) ال يعينo )نا { �ألقل �غم ما بذ£ه من êاال5 مضينة 
�يفية �لوصو� ]�ه مع ): هذ� هو �Õb: �لوحيد خا�¸ �bاخو�  :Õb� صو�£

صفه تصوير� I تبÕفكر �ل x��.   
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سبب pلك )نه يباغتنا باÕb: مر� �حد� كأننا نعرفه من قبل6 ليس عليه 
Yرنا به ال غ

ّ
نتخيله ينب�=: . سوx ): يذك Ý صفه I 6 لو )��� ): نتابعه

ال بعالقاتها بعضها ببعض6 )ما هنا فإنه يقد@ 6بسهولة( :Õb� يعرفنا بعنا� :( 
صفه ]يا�*ا �Õb: كتلة �حد�6 فَصُعَب علين I عه كما )نo لم )�تح . ا تتب!

للمÕ: نفسه قطx�( p[ 6 فيه ]òاW بالرغبة I �إلساN[ �W �ع �� �ألنبياW لقومهم 
 N[ Wلو: �الهتد�قبل بعثتهم حb� :_ wنعزلو: منهم يبحثو: عن �`قيقة òا

I ه }شيشû ؤلف يريد ): يقو� ]نهb� :وصل ]�ها6 فكأb� شيش�لطريق{  .
ال� حا�تنا: "قد �)ينا ×يب êفو� I ��ئعته( " Wعل من �مو¨ بعض �ألنبياð

wلألسف �لشديدب wعل من .  شخصياتها حشاشð :( طا�قد _: بمكنة 
غرفة منعزلة من غر� �bاخو� �ر� للحا¸ كيا: يما�( فيه ]�مانه للحشيش 

ذ� �Çن ��x ال )��x كيف �;يا@ I ملكو5 �;ذيا: { ��حته بدال من ه
يعيش فيه يومw بليا�هما � )سبو� �كال شا�با قاضيا حاجته نائما جالسا 
جهه مفكر� متخيال ضائعا باكيا6 هو ما ال يمكن متمد�� متقلبا çسال يديه 
): òدI ë هذ� �Õb: بوضعه ��x قدمه *ا6 ير�� منا بعد pلك ûه ): نصدقه 

ال نرx فيه شيئاpهيها5.  من عجب ) شذ!  
 xصِف ُمنَْعَز� �`ا¸ كيا:" عر( بغل"يقو� �� I" :ا¸ �جتا¨ عندما`� 

جد باbقb� 6�Æحيط �لصبا� سيا¸ كيا: �لقبو� I ��به بw نفسه يتسلل 

�yند�¬  ¨�ريه ) قرمط ³د�: �bتن¿ ) :��و@ )كو: من ترx :تساb� �Wعتا�6
قبل ) غلمانهم )حد ) عبا)بo  خلفا( Wحد ) ïي�� ): قو��هم N[  خلوته

 { ��و@ _مل £كد�ها م�Æ صاحية6 ال  �لسماW:�لوضع يد�( كعا�ته قف
ضعه { �bربع �Çُّق . �Øقيل جو �Çريف تلطف خفيفة شما�ة �يح .يبد ما. 

 ��Zbصة و��لقب .�لصخرتw �لعمالقتw بw نفسها { تنكمش I قعر� �£ينة

 هر@ ³ا� pبابها �لضائع سوx به تسكت ما tد ال �bهجو�� �bقÛ. �Æجمها قانعة

 �لقعرß N[ 6يط سلته )نز�. )سابيع منذ �لسيا¸ عند I مÕنه سطيح )جر"

��� wمؤ�د� { �;رمة �£ينة بأغصا: يستع � مطلو"6 ): �`ذ� *فسه �ل�
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:(�بطه �Çيط لف ): بعد سلته ا�تن. طويال يز�� ال �*ها�  ��tه .بالعر 

 .يفرغها ��� ]�ه �لسلة سحب نفسه بينهما6 )قحم �oö .�لصخرتö wو
قا��� حلوx علبة )خر¸ ثم �ألصفرb� 6نديل بسط AZغليو: �لعسل �ل 

 من كتلة م�Zصة �ل6AZ حلوx طبقة )خرx }و6x }ت علبة �لطويل �`شيش

�لقا���6 �لعلبتw حفت. �`شيش � كأنما بدقة يفحصه ��� �لغليو:6 تنا

 ثم قا�6. �ل\ تمنحo �;وية �لسلطة .�²n . �لطريق . �Çيط : �ألv للمر� ير��

قد باbا�� شحنه قبله( بb� wسافة ��حت.  �لرضيع I ظمإ يمتص ��� �*ا�6 

: ببعدها �لطبي� بد5 .فشيئا شيئا تتغY �لكبY فمه حافا5 بÇ� wق قعر
 �*َفس بعد .)متا� عد� �أل� �*َفس َنْعد �لفم تأخر ثم يزيد6 ) حو�Zb� Nين

̧!  �£ينةُ  تأخرÇ� 5امس �*فس بعد .�لقعر �Øالث تأخر  كيا: �لصخرتا: �`ا

سَ  
F
� قلبه هوتا:  I �)سه �نفتحت تتباعدb� 6سافا5 ��حت � pلك بعد .هتُ ل
با: فيه ��x شعر � �`w .;ما �خر ال )� ال�� Òتل بأنه شعر با£الò 

� قرمطï ³د�: �bتن¿ï  ��و@ï )كو: من ترx. ¨ما: ) مÕ: من هنالك ما 

ما بن موb� Ëع  باهللاb� ïنتb� ïzعتصمy� ïند�¬ï  ¨�ريه ïليس بغا ïيهم  I
 �bرحلة بد)5. يقطر �أللم تطحن6 �أل�I å حجم �� سوx . سو�n� xبة

v  . �لرحلة من �أل
- Wهؤال ñوb� لم wساكb� من ;م يا .يذكرهم )حد يعد Wهنا _نو�! غربا 

 َ  . �خر ]ثر �حد� _�با" تساقطو� .و: يأملو:يلهُ  :وْ عَ سْ ي
َ
 `مٍ  عَ طَ قِ  بهم �وْ تَ )

َ  I �أل�6å  �فنوهابا���ً  
F
. �bساكb�. wساكw. لت� ا]ياه تا��w � ها�ب6wوْ ل

 لسانه6 { ضعها �لAZ حلوx من 5��p تنا� .عينيه من سقطت �معتا:

ºستغر� _نت .�لضبا" خلف من ��يا ثوبا تلتحف فتا� بر¨I .5 �المتصاص 

 من كتمثا� بانت .ثوبها تالÒ .ثم تبّسمت `ظا65 �قفة ظلت .�nما� ��ئعة

 ��مw من ببطW يتنقل لسانه =: غريبة6 �� تطلق �`لو5��p x _نت. �bرمر

N[ 6بينما �لشما� �zلسابعة _نت . )مامه �لعا�ية بالفتا� �لقا ظل ب� I ع�� . 

� WÒ لعنفو�: با`يوية يشع فيها� .  
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  . عد5 هكذ� . جئت  هكذ�-
  عدï5  )ين Ns جئتï )ين  من-

�Wبه فلم تساt. قهقه .فجأ� قهقهت ��طويلة  `ظا5 ظل .فجأ� بد
 �لفتا� ]N يشY ): حا� .I صد�� ضحك بر=: �نفجر لقد.  مغلوبا _: .يقهقه

6"�Zمأ. �لفرصة لم يعطه �لضحك ): ]ال باالق يكن لم �إليما�W ): ]ال بر)سه6 )

  ".�لضحك قهرها .)x معo ;ا
�هللا )علم6 ): صفه £أثY �`شيش { �yما� �ألعصا" 6يبد 
�`و�( �£فكY هو صف �ر�" ال صف ]نسا: يتخيل يتصو� يستعيض 

يلفت �*ظر ): بطل �لر�ية _: يتلe �لعلم . بقد�ته موهبته �لفنيه عن �لو�قع
�الثنا: لم يكمال . I جامع �لزيتونة بتونس مثلما صنع مؤلفها I شبابه

ا b� Iاخو� �هديهن ]N فأما �`ا¸ كيا: فقد pهب يصطا� �Ïغاي: تعليمهما
�حد� من  Yيصمن يومها هو يعيش معهن  6 Fستقيم فِصْدنَه ُهنb� ��zل�
�جا� �bاخو� يعيش فيه ما عد� يو� �لسبت �ألحد بليا�هما6 )ما �لطاهر طا� 

قد قالت . فال )عر� سبب تر�ه �لزيتونة قبل ): ينتÂ من �حلته �لعلمية تماما
للحا¸ كيا:6 يو@ ): هجمت عليه بغايا �bاخو� سقنه " �لعنابية"� ب	�b� �Ïسما

نصحت Ý ): يê AZا£ه هد�يتها هو بقية "بتيته"لغرفة �حد� منهن6 ]نها  6
لقد كنت )نا . �Ïغايا ح\ ينتÂ من ���سته6 حينئذ يصY لª حا�ë حديث

ر: �bاq نستغر" بر�عة ¨مالn� I þامعة I �*صف �ألخY من ستينا5 �لق
�Ïغايا �bعلماI  5 تصوير حيا� �bدمنwعبقرx �لر�ية �لعربية ×يب êفو� 

�Wنتساكيف عر� êفو� pلكï ثم مر5 �ألعو�@6 قر)5 )نه _: I شبابه : 
يفعل � ما �طر ما ال �طر { �Ïا�6 )نه _: �ز: بعض قطع �`شيش 

فا×ابت عندئذ عن عق¥ �`�Y .  يرتا� بيوÏ� 5غاWعند� Ï� Iيت6 )نه _:
�ضحا مقنعا Nجد5 جو�" سؤ�يف² نقا� �أل�" �ألمر I ضوW ما يسمونه . 

b� x( 6جا� ��x يتحرI A نطاقه Ý فيه )the writer's range" (مدx �لÕتب"ب	
هو �bجا� ��x يمكنه �إلبد�� فيه بسهولة ×ا� 65�Æخ  . tا�" 
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�*ص �لسابق يرينا كيف يفكر �`ا¸ كيا: بم يشعر )ثناW �*وبة . Wزn�
�أل� يبد N طبيعيا مقنعاA���[ :[ p[ 6 �`و�( للمسافا5 �bرئيا5 يعZيه6 

�ال£با( Aما هنالك . فيما )ظن6 �ال�تبا �)�جو )ال يظن ب )حٌد �لظنو:6 بل 
: سمعته Îن يتعاَطْو: �`شيش حw )¬ )ستعI w تصو� �ألمر بما تصا�� )

كنت )سأ;م مستنكر� عن �لسبب I تر�هم �لصحو �لعق¥ �نغماسهم I هذ� 
)نا سائٌق . �إل�ما: �لضا� �Æستح� ما )خ( oهد� �خر �لليل كما )ن� ñسيا� 

�ئد� من �لسفر I مÕ: ال يمكنo �النتظا� فيه { جانب �لطريق آلخذ قسطا 
تنطبق من �*عا(  Àجفو oونÞ :( :)ستطيع بعد� مو�صلة قيا�� �لسيا�� �

)ما �مه عن �bتن¿ . لو *صف ثانية Îا يمكن ): تكو: Ý نتائج _�ثية
³د�: قرمط ¨�ريه من ]�هم فيبد N متعمFال متصنFعاb� p[ 6سطو� ال �تا� 

 I النسطا�6 فليس� Wب ): يكونه )ثناò x�� ألمر �ختيا� بل هو �لشخص�
ثم لم هؤالW با��65 من . WÒ يعZيه يتلبسه �: ): تكو: Ý فيه )ية ]����

 ïسو�هم من �ألشخاص :�حد�6 �: غ�Y من �لعصو�  Ëلعبا� zلع�  
فيه فن كثY �غم )¬ )ستبعد  6xفهو مشهد قو Nشهد �لغريب �£اb� ما(

 يمكنه ): يد� p Iهن �`ا¸ كيا: �bسطو�6( Ý هو )عقد من ): �طر p[ 
تأمله �النسيا� مع êالة فهم مغز��6 عال� { ): �bسطو�6 فيما )فهم6 ال 

]نه مشهد با�� I حد . يتعمق �ألمو� هذ� �£عمق �أنه فيلسو� صا� �لعقل
. �pته6 ال عالقة Ý بالر�ية6 sال فسد �ألمر �نها�5 شخصية �`ا¸ كيا: }ته

òتا¸ عقال عجيبا مثله6يه خياال ال �طر { �لعقل بسهولة]: ف  . x�يقو� �لر
عن فتا� يفåZ )نها ظهر5 للحا¸ كيا: بمجر� ): شعشع �`شيش I �)سه هو 

 �أل�I å حجم سوx �� . سو�n� I xبة ليس: n� Iب أل� مر� يقصد�

    . �لرحلة من �ألb� vرحلة بد)5. يقطر �أللم تطحن6
-Wهؤال  ñوb� 6wساكb� من ;م يا .يذكرهم )حد يعد لم Wهنا _نو�. غربا 

 `م قطع بهم )تو�. �خر ]ثر �حد� _�با" تساقطو� .يسعو: يلهو: يأملو:

َ  I �أل�6å �فنوها با��� 
F
. �bساكb�. wساكw. لت� ]ياها � ها�بw تا��wوْ ل
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 لسانه6 { ضعها �لAZ حلوx نم 5��p تنا�. عينيه من �معتا: سقطت

ºستغر� _نت .�لضبا" خلف من ��يا ثوبا فتا� تلتحف بر¨I .5 �المتصاص 

 من كتمثا� بانت .ثوبها تالÒ. ثم تبّسمت `ظا65 �قفة ظلت .�nما� ��ئعة

 ��مw من ببطW يتنقل لسانه غريبة6 =: �� تطلق �`لو5��p x _نت. �bرمر

N[ 6مابين �لشما� �zلسابعة _نت .�لعا�ية )مامه بالفتا� �لقا ظل ب� I ع��. 
� WÒ لعنفو�: با`يوية يشع فيها�  .   

  .  عد5 هكذ�. جئت  هكذ�- 
  عدï5  )ين Ns جئت6 )ين  من-

�Wبه فلم تساt .قهقه .فجأ� قهقهت �� طويلة6 `ظا5 ظل. فجأ� بد

 �لفتا� ]N يشY ): حا� .I صد�� ضحٍك  بر=:ُ  �نفجر لقد. مغلوبا _: .يقهقه

6"�Zمأ. �لفرصة لم يعطه �لضحك ): ]ال باالق يكن لم �إليما�W ): ]ال بر)سه6 )

 .فجأ� �لضحك �نقطع عينيه6 )غمض كيف يد� لم. �لضحك قهرها .)x معo ;ا
eير �ستلÙ I Úثبت �لفتا�. با`رير مفر N[ ضعت .جانبه I فمه6 فمها 

 �لِعنا: )طلقت صد�� ��يينه6 �)سه �قتحمت غريبة6 �� لقتط ��حت

 _نت ]صبعه6 من �لعسل يلعق لسانه _: .عينيه فتح. )�جو�¬ بينهما التصا�

ضعها �لفتا� I تز�� ال  .   
Ns )ين من. ��5 جاb�. 5Wسكينة .��5 هكذ� .جا5W   هكذ�- ïين( 

 لو .�أل�å تطحن �لقلو" �لسماW عرضها طاحونة.  سو�x هناA ليس. يهم ال

 حا�. يفلح فلم يد� يرفع ): حا�.  م� �nلو( ]N �عوتها من )نo )تمكن

  .عينا� فجمد5 يغمزها ): حا� .عليه ينطق6 فتعذ� ):
�عوها .�فنت �نطفأ5 �تقد5 شمعة. ��5 جا5W كما  �bسكينة-( 

ْو� هنا6
F
لَ I بدنها6 فتحة � من yيد�:� بر¨5 .�لفتا� شعر تطاير.  هكذ� .

 �nسد ��� I حw صامت I بكاW �ستغرº. عينيه من فجأ� �yمو� �نهمر5

�³ر�W بيضاW �يد�: ]N يتحو� .�bرمرx يتآ Wقا�¨ هكذ�. صا�5 هكذ�. 

� هيª سوx يبق لم. �yيد�: �ختفت. هنالك ما � هذ� .نصY هكذ�. صا�
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: �لعظO يتو�y �;يª. �لرحلة من �Øانية لة�bرح بد)5. منتصبا يقف عظمها
 خذ. WÒ بال متماسكة منتصبة6 هيا� ûه �لعالم. )لف مائة6 ع��6 �حد6

قم �;يا�6 بw مÕنك A� �جمة. ينسل شعرA تفسخ6. َيَعرF  .�نهض. �نهض. بد

جنتيك. تغ¥ باyيد�: �)سك �yيد�: .�yيد�: تأكل )pنيك عينيك )نفك 

 �ألصو�5 ماليw قالت.  )نت كما نريدA .مثلنا تz ال .ال. �للحم عنك ��ت

 ): لو قاطعةï تكو: ال �إلجابة حb wاð .�pب مْ فلَ  �;يا�6 عن �لصا���

 �لعظN[ O �;يª ب²عة �نضم. تقوÝ ما yيها ): لو .» �ل\ tيب �yيد�:

 من البد .معها ��قص. ترقص نها]. تتحرA �;يا� .كب�Y قرقر� ��تفعت .]خو�نه

 .]ال صاخبة تكو: ال �لفر�� موسيe جنونية6 ]ال تكو: ال �;يا� �قصة .pلك
 الWÒ بقو�6 �نطح .صا�فك من �نطح مثلها6 �فعل. تتناطح ]نها .�نطلق �نطلق

 .للصفع خدA )عط. تستطيع من � با�دين �صفع .�أللم �ن عت يؤbكy� 6يد�:
 بال يتحرA هذ� �لعالم.  pلك يفعلو: ]نهم( wفع قو�ن�� . فانطلق �çئب6 )

َْعُل  لYتفع I �الستسال@6 �نطلق
ْ
£. تطY �لعظمية �;يا� .�لقرقر� �لصخب 

� �لقا�مة من با;يا� تمتلئ �لسماW .�لسماW ا:نَ قَ  ]N ترتفع ]نها 6:Õبع م�¨ 

ْ بدَ  رْ طِ  .�nر�� ) _*حل ¨�بع6 ِ�A  ِحد. معها ]نك .رْ ط� çية ال ال. منها 

 للحر�ة هنالك �ا� ال .�متأل �لفضاW .قانو:( :�Yللط.  Fما �نتظر. معها تر�ص 

تنضم منك تتحر� ��مo �لرجل .تتصل �أل�جل. ببعضها ]نها تتصل .سيكو: 

N[ ªلضخمة �لرجل هي� .x²يضا6 زجُ �لعَ . يلتحقا: �لفخذ�:. بها تلتحق �لي( 

�. ûه �لعالم يمأل.  يتكو: �nبا� �;يª. �لر)( �لعنق6 د��6ب �لصد� Wلفضا�. 
 I هذ� رهَ جْ x بالمِ رَ تُ  ال ��p )نت !منه تكو: ): )سعد ما .�bنتظر �;يª هو هذ�

ªيسد �لضخم �;ي x�� �}د�  ال �مت ما. �;يª هذ� � فر��6 )نت 
 تتحر� ال �مت ما .)نت nبة� �nبة6 )نت .)نت هو هو6 فأنت منك موضعه

� ]:. ]�ه WÒ بالنسبة ال منه فأنتy� يعا�.  يعا� �Õتلفة6 بأشý هذ� Wعز� .
ªي;� � .متعذ�� �`ر�ة. فضاW ال. �ا� ال. يx² فيه �£صميم .يتحرò :( Aا

� �£صميم I x²نت. ]�ك يصل .����5 ي( A� ����5. لو تتحرA تو� بد
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Aل .}ا��Wا� فضاò � WÒ .ا� ال. �ا� ال. �لوحيد �لقانو: هو هذ�� .
 ال. يقا@ ال. I �� �لضخم �;يN[ �� .ª يتحو� �لفضاW. ترتفع �nمجمة

 سوx هناA ليس .çية ال قانو: ال 6WÒ يهمك ال .تقا@ ال )نت )يضا. يهمه

 .N[ 5��p حو�يت �لصلب �nسم .نتالÒ ]ننا ]نه يتالI. 6Ò �لر� �جمة
َ�   َفFÕ …�لفضاW تمأل ����5 Fلر� wمتعاكس :��. سعيد� ����5 .ب²عة يد

 .تتشª �;يا� �لصغ�Y تهد)6 ����5 تسبح متد�خلةn� 6عجعة. سعيد )يضا )نت
 هذ� عجز6A هذ� عمو�A فخذ�6A هذ�:. �ليx² هذ� ��م6o �جلك هذ�

I  �;يا�6 عظO بw هيª )نت.  ك�)س هذ� عنقك6 هذ� صد�6A �لفقر6x هذ�
سط عظيم جب �Æقb� هجو��b�  .فشيئا شيئا ]�ك يعو� �للحم. � �ألخرx �;يا

 ثم �*ا�6 فيه )Ô@ �لغليو:6 حشا.  تبتد§ �ØاØة �bرحلة. �خر ]ثر Þت~ �حد�

�ضعها بالعسل مزجها �`شيش من كمية تناx بد).  }ت لسانه y� بعيد� 

 ��و@ )كç øضب ]نه. ¨بائنه يتفقد عز��ئيل  هو ]نه. فشيئا شيئا يقZ" )خذ مث

 âميع طا� لقد.  �أل�å ;ا ته  �ل²يعة عصا� Ôبا5 .يبد ما { ðب Îا

 �£ينة .يغطى �Õb: ظله هذ�. حw { بعد سينها� .مo �آل: يقZ" �لقبو�6 هو

ìلصخرتا: تتباعد�: .تتن� .ò WÒ و�ال wب oعز��ئيل عصا بي .��Zع� 

��pعيه6 ��بتيه قبض �)سه6 )حo عينيه6 )غمض .شديد�: هلع خو�  ���
x َمن. ألخرx `ظة من �ل�" متوقعا ينتظر� ïAما�ا عز��ئيل صو5 هنا 

Wفكر .�لفضا :( Ýيقو� ): �`ديث6 يبا� Ý :كيا: �`ا¸ )نا. w`� I  x��
� x من يمنعه �Çو�. n� Iبة ما � )نا. ]طالقا اx شيئا)س ال WÒ )سا

@îهل.  �`ر�ة يأب لسانه.  �ل )نا .جديد� ميتا لست )نا ال6 جديدï  ميت )نت 

 هنالك ): يكو: قبل ح\. ûه �لعالم �لق ): قبل مت )نا. �أل¨� منذ ميت

نا� ت .عليه �نها� �لغليظة بالعصا �ل�" ): غð Yيب6 ): فكر.  مو5
ضعها جانبا6 �)سه6 عز��ئيل ��� ]N �لر)( )��. �أللف ح\ عدF  ي�بها6 

��� موضعها6 � �ل�با65 توقفت عندما فعضو�6 �ألعضاW عضو� بقية يتنا

5�� Wألعضا� N[ 6نت. باالنعد�@ شعر موضعها( W6 من جزåمن �أل� "�Zل� 



 

 

١٢٧

 )نك �bهم. �أللم عليك يتسلط عندما ]ال بالكينونة }س ال. �bعا�: �لوحل

�6 حر�A مثلما .}ر�5y� Aلعالم بوجو� ع�قتنِ  .�آل: قفانطلِ  عز��ئيل6 حر�� .
 .  متناسق �شيق )يضا )نت .منه جز�W كن بتناسقه6 برشاقته6 ع�قتنِ 

ْ
� 5��p تنا

عه ما !pلك )�ل ما .��. عسل  ]صبع]لعْق  .�`لوx من�( !� WÒ :6  �آلxسحر
� WÒ �:تمل آلò لشك� wق�� �`ر�ئر.  �Øما� �لظال�. _ئن غY _ئن. 

�لو�y: �ألما�د �لغيد :�يا: �`شيش6 بيا��. �bختال كدّ  ال. �لعسل  

ºها�[ .Yلس� :�Yلط�. با*ية6 �ألكل با*ية6 & WÒ بمجر� �*ية با*ية6 
� يتحو�.  يكو: يكو: ال .يكو: ال يكو: WÒ N[ 6ح�� N[ إل����� 

 يكو: bن 6�Ù I تسا�W مسمعيهN[ 6 �لصو5 بلغ. عليا ]���� )يضا )نت. �لعليا

 من. كن. كن.  مصدقا بر)سه فأمأ �nو�"6 )تا�. عليا إل����. �لصو5 هذ�

 I كسل يتأملها فر�� )مامه6 ضعت كxÆ مر�� ): ]ال يتسا6�W ): )كو:ï فكر

 ³د�: �bتن¿ ) �لطيب )بو.  تبتد§ �لرحلة من لر�بعة� �bرحلة _نت.  خد�

 �bعتصم �yند�¬ ) ¨�ريه قرمط )( zنتb�  عb� (  ïنت كن. ال باهللا( .
��: �لفك5�p w �لر� سوx هناA فليس. )نت كنy� Ðتعاكb�  تطحن

من .�أللم تفر¨ �لقلو" ïنا هل )نا( ïWÒ خر مر� )كو: ): )ستطيع هل( ïx 

  ". عليا. �لعليا .�لعليا �إل���� )نت
{ نفس �لشاûة يم% �*ص حيث ينسطل �`ا¸ كيا:6 مع هذ� يظل 
� WÒ بأبعا�� �لصحيحة يفكر يتفلسف  xير�� نشاطه فيأمل p I عقله

 ]: هذ� هلوسا5 .كيفï علم pلك عند �هللا. يتعمق �لقضايا �ألمو� تعمقا
 حافا5"حبها بهذ� �لعمق �الستغر�I º �£حليلï �£حشيش6 فكيف يكو: صا

 �bسافا5. تتحرA �£ينة )غصا: .تتحرA بد�ها �لسماW �لز�قاW. تتحرÇ� Aق

 �لسماW  ت��.)س5�Y بعد �حد  عيوننا.�حد ببعد ليست ]نها .تأخذ حجمها

 فيها ليس! � )سفا�  لكن.��د I متنا� فيها ما �. �Çق تسد ت�� ح\

 نكو: سماW بال. نهائيا تنعد@. تنعد@ فشيئا ح\ شيئا ترتفع  تر�.�Ïعد وxس

ضعنا { eقي`�  .Wسط غربايتشû ªها6  تلتe �ألبعا�.�لعد@ �لفر��  
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� �لÕئن �لI C �لزمن �Ïعد Cل� Cو@ ما.  �ل�� ïلليلة� ما �لسنةï ما �لشهر 

خدعة  نفسه لوال �bو5. معo �لك _: bا �bو5 خدعة لوال �yهرï �لقر:
.  �لC �لÕئن سوx هنالك ليس �Ïعد I �خر. )x معÝ o _: �لفر�ية bا �لر¾ية
يعرÇ� åق åهكذ� تبد)  هكذ�.يعر  ).¼µص" (تتو�صل �لرحلة6 

بعد pلك ßمس ثالثw صفحة  Ýمنعز I  هونر�� �اطب ملك �bو5 
� هذ� �*ص ×د� صاحيا . َفَعَل �`شيُش �لعسُل )ثر�قد ظهرÝ 5 خولة6 

Ýطر { با� WÒ � I يعمل عقله . zينتينتهزها فرصة فيهاجم �yين 
هل مثله يفهم من هم �لقر�مطة ما حقيقة �عوتهمï �لو�قع ): . للقر�مطة

�إلسال� هم حدهم ��ين òتفو: òتفلو: Éلعالم �لعر� I wبهم �ليسا�ي 
 wو�يØ� لعو: عليهم صفة�َيَرْنَهم )فضل ما I �£ا�يخ �إلسال� 

wنويري£� wقدمي£�" :oَفمك عسل )صبع ضع.  )ضحكت I من قليل مع 

حاسبo �`شيش6  .ºp َغة
ْ
. I �أل�n� åنة )هل طعا@ ]نها. قرمط ³د�: بُل

سا�� �لعبيدn� I ïنةï ¨نو¸ )عندكم åج �أل�£�ïزية;� ïلم: تقو� ا� 

_ئن  �أل��� قباp[ï å: هكذ�! تعيس من لك يا. تعرفها لم �nنة6 تدخل
ï:p[ q�( ئب جبا��Ô 6¸خر� تفضل6! مقاطعا5 لكم �قتطعت êتسبو:6 

تك~  �لكمية .يهمك ال .جيد� �لكميتw �مز¸ )ك6ø �غطس )صبعك تفضل6
 من بد ال �Ïُلغة مع. �لصمت �;دW قليال من. باbنطقة قباq �أل��� nميع

. )خرx بلغة ال نفسا �خر )عطيك لن. �كن . �� تقبض ): تريد ال. �£أمل
 ]N ³د�: �نضم حينئذ. مهنتك Îا�سة )�فض. �حك تقبض ): تتمo )يضا )نت

َصل�  قرمط wو@6 ��عة �س�� I �� )ما. I جb� oحصو� òا� �;يصم 

ليس )نتم6 öن öن6 )نتم: تقو� قرمطةï ر�ةح تش�ت عندكم Aهنا xسو 

ïبةn� نت. ال( åمتو�ضع قبا �� )نت .�ألعماö ºو �لرحلة تو�صلت. جد� )�

�bتو&  )با� قتل �bنتz )خوb� .Aتو& بن باهللا �لعباb� Ëع  �Çليفة �آل:
} vالفة6 ليستوÇ� 5يمو لتسد  جئت.طيفو� بن طبيبه بسم )شهر ستة بعد 

 فما يبايعونك6 �لعساكر قا��. بغد�� ]N باهللا �bستعx�� w خلفه هر" �لفر��
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. ببغد�� هنالك ) بسامر�W هنا )كنت سو�W حقيقيا6 خليفة فاعلï سأكو: )نت
لم يظلمه يقتله )ب لم 6)( Aقتلته. �ألتر� Ýفما. �لعابثة )فعا :( vسا� ح\ تو 

سمح �لسيف6 فيهم يعمل فر�� )ب y قاq �لقضا� بن )³د �� ألمالA لعابه 

�لعد� يì بن لعد x(لشاف� ): )كثم �لر� Æ6 يهد@ قwس`� :( ��Ù يطلق 

): �Ïحث òر@ �b مت6w �لفقهاW �يع xهل ��مة6 يضطهد �لفكر( :( 

��هو�ية�z*� 6نية �Ïِيَع يهد@ :( Æð Yغ wسلمb� } ضعمهينة  ا5عالم 
 �فع عن ]�Ùفه )عجز� عندما. �`مÏ� Yغا� سوx ير�بو� )ال Ïاسهم6 {

 )�¨�N[ º يد� تمتد _لطفل6 قليل بعد �مشق6 �عو� ]n� Nند هر" ��تب

 �ل\ تعø �`جر� �bسكw سوb� xنتz يكن  لم.صيف فيهم مساعديه بما

  ."�ألخ�Y �لسقطة ليسقط �ألعO عليها
لة { با� �`ا¸ كيا: I طائفة من )ما y� خطو� خولة )خت سيف

هلوساته ) Þيال5 يقظته بوصفها فتا� )حالمه �شتها�Wته بل تسويته ;ا 
فهو )مر غY ) ¼·®6 ½¼®6 ¯°6 °6¹ ·6¹ ¼«ص(بفتياb� 5اخو� I بعض �ألحيا: 

لقينا5 �ل\ مفهو@p[ 6 ما �خل خولة I هذ� �لسياïº ]نها ليست قينة مثال من �
يتخذ منهن )بو �لفر¸ �ألصفها¬ موضو� `Õياته �bاجنة6 يستشهد ;ن بأشعا� 
منفلتة6 من ثم يمكن ): يدفقن �لشهو� I عرº بعض �لقر�6W بل )ختا 
�نتصا��ته  @`اكم }يط به هاالb� 5جد �لفخا� £صديه nحافل �لر

 عنها )حد شيئا ]ال ما pكر� �bتن¿ عليهم6 لم تظهر معه I �لصو�� قط ال يعر�
I �ثائها6 هذ� �لرثاW �لفخم �nليل �bهيب ��x ال يمكن ): يكو: تكأ� 

wشاش`� Yال من غ wخيا� )حد ال من �`شاش I طو�هاÇ . ضتZبل ]¬ �ع
 wب̈عم فيها )نه _: بينها  { êمو� شاكر �نهلت تفنيد� { نظريته �ل\ 

Õتن¿ حbستسخفتها )شد �الستسخا���� pلك6 =: �لشاعر . ية حب6 
 I معه AZيش�لكبY معا�� ;ا �ثY �ل��Z { قz )خيها يسامر� يمدحه 
=: )خوها يعامله معاملة خاصة  6zÏ�=: ملW �لسمع  6"�`ر Aعا�b�

� قصيد� في�Zه ðلس )ثناW ]لقائه مد��ه فيه �لع عليه �Çِلَع �*ف Wيسة لقا
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 - �bتن¿: "يقو;ا فيه6 �تبت �)� b� Iوضو� تفصيال I �لفصل �أل� من كتاب
فما با*ا بطالب فقY مسكê wد� �Øقافة ال ". ���سة جديد� `ياته شخصيته

تفصل بينه بينها �ما� I 6 �� ]ال من خال� �ثاb� Wتن¿ ;ا6يعر� شيئا عنها 
�لز :Õb� :[ نعم ïيعرفها ما:6 لم يرها ال سمعها ال سمع من يتحدë عنها )

ثقافة �`ا¸ كيا:6 هو ��x تر��y� Aسة مبكر� قبل بلوغه �خر �لطريق بعدما 
حا� هد�ية بغايا �bاخو� فÕنت �*تيجة ): قع هو I حبائلهن صا� �حد� من 

���W ظهريا6 هذ� ���yس )�y� نبذة ال تؤهله bعرفة )WÒ x عن )هل �bاخو� 
�bرثية ال خولةp[ 6 ال )حد يعر� عنها شيئا ]ال من خال� مرثية �bتن¿ ;ا6 هذ� 

Wالشتها� ºسيا I هذ� �إلطا� . تساعد { ): تظهر خولة I من هنا فإ: ظهو�ها
)مر �تلب �جتالبا غY مقنع6 ال يد� ]ال { ): �لÕتب قد F³َل �`ا¸ كيا: 

�ستقال� ا ال òتمل6 م Yتلقائية �£فك �z£�لم يÝ AZ حرية �لعمل 
لقد حوN[ Ý �مية òر�ها ßيوطه { �*حو ��x . �ألحاسيس �bشاعر �Çو�طر

 Wتأ�يتها من تلقا N[ بها ال �ل\ ينبعث هوò \ر=5 �ل`� Ý xيث تؤ�Û يريد
هذ� عيب فo كب6Y بل هو عيب )خ. �pته I ح� خولة x�� 6ؤلفb� I ´ال

Wوبوb� وn� هذ� .  
]: �لطاهر طا� هو خالق �`ا¸ كيا:6 هو ��x سو��F { هذ� �*حو عن 

تصميم ����sلة . فاالنتقا� ðب ): يتوجه ]�ه. قصد منه y� لقد صا� سيف
 عليه �مز� تا��يا جليال من �مو¨ �لعر" �إلسال@ �غم � ما يمكن ): نأخذ�

sجال� @�Zمعايب6 فيجب ): نتعامل مع �سمه باحح\ لو لم . من �نتقا��5 
يو�فق بعضنا { �£عامل مع �لرجل { هذ� �*حو فما pنب )خته ح\ ×عل منها 
 :[ ïال يليق ): نضعها فيهاضا� ال تليق ( I يتخيلهاغرضا bسطو� يتشهاها 

bؤلف6 فليست )عر�å خولة )مثا;ا قطعة هذ� �قاعة _: ðب ): يت�� عنها �
هذ� نص من �*صوص �ل\ ! من �لال�: نر� بها I )شد�قنا6 ها5 يا مضغ

فيه تتما¨¸ خولة ��Ï �لعنابية ح\ £ص�Y: . تتنا� �`ديث عن خولة
قلة )�" ºp طا�ö� )غلقت: "شخصا �حد� بكل ما يعنيه هذ� من �بتذ�� 
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يغطى  مهزما6 �لقوx خائر �لعين6w مغمض مستلقيا _:. ه]� ��Ï� 5ا"6
تمأل نصفه ]¨�� 6x��  .شذية عطر ���ة صد�� 

 )نتï منطقة )ية من. عنابية )نا. جز�ئرية )يضا )نا. �nز�ئرx �ألهو¸ )يها  -

 عند �لكفا�6 عند )سY )نا ïÝ )تعرb åا �إلما@ åتعرF  هل. صامتا ظل

6@ !`مد�¬فر�( � )بو )نا �لر

�إلسال@ �آلخر� �لقبو� حدثo عن  هيا -. 

. ��x يعيشه �`لم ينها� �� ): كأنما فشيئا6 شيئا عينيه يفتح ���
�6 )خت.  » Ý بانت( Yبنة خ� Yهكذ� .)" خ ëتن¿6 هكذ� عنها }دb� 

لة » )خت سيف. ينا@ ): قبل �لة � تأتيه _نتy� 5ست خولة6. با�� 

 �لو�سعتا: �)سها6 عيناها { تاجا يتوهج �لفاحم شعرها. �مها بلحمها �*ا(6

ال يك~ هنا  �Ïالغة6 شيخ  �� يا…صد�ها �)سها بw. �لسها@ منهما تنطلق
Aبعيد� ليست. شاهد xر نقطة هنا6 �لقر� ]نما .فحسب �لقر� مهوÛ I .
 �مر¾ �Ïالغةï شيخ اي هنا يقا� ما�p. ��. خzها. }دI  7 كÆيا6W با�¨ صد�ها

 شيئا يعرå ير� ثم �قيقا6 ينحد� جيدها. هنا ): يصف يستطيع حد� �لقيس

�لقيسï  �مر§ يا هنا تقو� ما�p. ��.  مرمرx  تمثا�.�لعجز ينهض ح\ فشيئا
 بكلتا خديه تنالت. ]�ه ثبْت . عليها �`ريرx�� x _: �لقميَص  ِت عَ زَ نَ 

  :]�ها ترفع �)سه ��حت يديها6
ºْ . عينيك �Çجو�6 �فتح )يها  -  حدثo عن . عيo تأمل. I جيد� َحد�

 .)�À �جو£ك  هيا.�آل: �لقبو� �آلخر�

�pيد ما�( ïمن عند� ïعبث هو(( ï¹ص" ()نا·.(  
باbثل من غb� Yمكن ): تفكر ب�: مسكينة جاهلة _لعنابية مدير� 

قعت I حب �Ïل wح Nاخو� { �*حو �£اb� عت�طä خاتم �;زية 
)جل فهذ� . تتخيل �لوضع ��x يمكن ): تصY حياتها عليه مع حبيب �لقلب

Ï من ): يكونا Æخيل )ك£��لشعو�  Y7 �£فك� I مسكينة جاهلة ال تفكر 
سو��W _ل\  عربة )شÝ xZ: "مثل تلك �ألمو� �لر�قية ال تشعر ب�W منها
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�لقا�� � �`Õ@ يستعملهاWتفسد� �لسيا��  ال6.با� �ألغنيا .yلو� wهو¸ مسك( 

6Yالة صغ`� يكو: شاطئ { Ý مطعما )فتح. �لوy تفسد �لسيا��. ال. صعبة 

 مطعمنا فيها سوx صغ�Y ليس بل I جزير� Ï� IحرÎ 6تد� صخر� فوº مبنيا

)ضع  يتمد�6. �لرمل I �لشمس { )تربع )حد هناA يكو: ال عندما. مسكننا
)عطيه �)سه 6xحجر I ث	مو� تنهمر 6...y� ح\ من oحر يفيض عيÏ� ºتغر 

 من جز�W سنكو: .مÕننا حz { )حد يقوx فال b� Iا6W نتالn� .Òزير�

  ". �Ïحر � سنكو:. �Ïحر
òّملهم ما ال طاقة ;م به Ýؤلف ُفثِْقل { )بطاb� :( هم6 . �لو�قع�Zنه ال ي[

لقهم6 يتzفو: من تلقاW )نفسهم6 بمعð :( oعلهم يتzفو: بعد ): �
يفكر يشعر من هم I مثل ظرفهم تربية  �zكما يت :يشعر :يفكر

بيئة طبقة ثقافة ... نعم من �bمكن جد� ): تفكر I )مر ��W �لسيا�� )
قة �فتتا� مطعم Ý بتلك �لطريقة6 )ما ما يعقب هذ� من )حال@ �مانسية êل

]: �لÕتب هنا هو ��x يت�م . فأبعد من قد��تها �لعقلية �*فسية �£خيلية
يفكر يشعر يتخيل ال ».  

 ...	ث م�6 يكو: يكو: عندما: "هذ� �مها » نفسها I موقف �خر

�!  I لسانه6( ...�pما xتد�( � I �لسماÛ Wثا سحابة تطو� )كو:ï ): `ظتها )

قد قيل هذ� ). ¯½ص" (يI x² �لعرº غيثا امئ £��ظ برتقا� حقل عن
 ثم ûها6 باyنيا )طو� )نo سحابة لو: "�لî@ من قبل { لسا: خاتم �;زية

 ثم )I xÙ �لعر6º. ماW ¨ال� خيو� عليه فأ�فق عطشا: برتقا� حقل )ختا�

شقw �لعا öو �يع عب�Y )نطلق ثم بيضا6W ¨هر�5 فأتفتح �ألغصا:6 مع )صعد
�حتفظى ب . �³ك بناN[ 5 بنw :)طفاال فأنز� كيانهم6 )قتحم. �لعاشقا5

 م¥W ]نه.  يالئمo فيه ال ��x )نا �لعالم هذ�. ) )لم Ïؤ( )تعرå فال هنالك6

�لقصو� �لسيا��5. �لشقاW با£عاسة 6Wلفتيا65 لألغنيا� �@ N سوx ليس )نا 

  كنت لو. بدلة �تصا� ��W { يقوx من � مo �*فو( ين عها حيا�. فائر
�
ُسال

يتُها6 لسكنُت pأليها صد�ها ِpْ
ُ
ْ�فَن تُْدفَن ح\ ب²عة )

ُ
( قهر ُيْدفَن � معها6 
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 { تقوx ال }ب6o بل ]نها ]نها. صفعتها يدû xما �*فو( تلعق حيا�. معنا
" �³ك  )عيدي�p.N[ oل �لعالم I هذ� ما & �pل6 )نا �pلة6 ]نها.  ح¿

باهللا عليك هل يمكن ): يد� I عقل �Ïلطä خاتم �;زية هذ� ). ¼¹ص(
 I wتبة �ألمريكية مو� بو�كÕهرفت به �ل x�� 6لرحم� N[ ديث عن �لعو��`�

)شدï  �قاعةٍ `ظةِ  Æبرقاعة )ك Wها هذ� �;ر�W�� : 5�p يو@6 فصا� نقا�نا ير��
} 6@îمثله هذ� �ل عربة جنبه ]N )��ب ): )�يد: " » كذلك �لعنابية لسا:

نظا��5 بمنديل شعرx مشد� )بيض6 قا�با ) �ياضية مكشوفة6 6x�� 

Wننطلق { سو�� 6oننطلق. عي : نرتطم ): غY شيئا )تمo ال. توقف �

 مطر� ي�� بالسحا"y� 6خا: �م ¸ يصعد �*ا�6 فينا فتضطر@ قوية6 بصخر�

� سيلم Æمن ش ( 6åمة6 موجة تبتلعنا �أل��� � N[ قطر�5 فنعطى Wما 

  .  �`ق ): هذ� ليس فنا بل تساخفا.)®°ص" (منا �Ïحر شيئا
 x�� Nس { �*حو �£اò{ نفس �لشاûة نرx �`ا¸ كيا: يفكر 
يشعر �لقا�§ ): ما �طر 6� يعلو { مستو�� تماما فال يمكنه بلوغه مهما حا
{ با� �لرجل ) يفكر فيه ) يتخيله ليس من بُنَيFا5 عقله ) قلبه ) خياÝ بل 

ِبَسها ]Ïاسا �غم عد@ مو�Wمتها جسمه بتاتا
ْ
ل
ُ
( تتالت: ")شياW �ْجتُِلبَت Ý �جتالبا 

 تتحو� عندما. ��ئما هكذ�. �~ �لرحلة �حلة صا�5 تد�خلتb� 6ر�حل ح\

� حالة يكو:. حد�ها بw �£ميÖ �حل6 ينعد@�bر بؤ�� تنعد@ ]b� Nر���( 

�� ]N يتحو� ): �لزما:6 باÕb: �لشعو� من يتخلص ): �bسافر عليها� 

�� مستسلم جسم بد� جسم مستسلمة ال£ها@y .ت�� ¨ما: ي�� �أل¨منة6 

 ]نها مرحلة. جبة ]N �`ال¸ يتحو� حال¸n� N[ 6بة تتحو� �ألبد6 )بدية

 �`ا� تعو� I تلكم. I �لرحلة �bطا� خاتمة ]b� Nر� ل6 مرحلة�£مث

 سوx يكن �`ال¸ لم فم\. معo �لوجو� لزمن يبb� eاهية6 ال �لكينونة6 تعو�

]فر�¨�65  غY ���كر� تكن لم �pكرته6 م\ سوn� xبة تكن لم م\ �pكر�6
. ينقطع ) ال �²n طعينق. للغليو: )همية ال. كيا: �`ا¸ يتمد� A�p  عند

� ال. عليه ليست �لعو��� xلو` AZل�  حر� �*حلة مزهر6 �لربيع. للعسل )
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عصا عز��ئيل ;ا6 )همية ال �yيد�: طليقة6 :¨: بد.�p[  كر�  ضاعت ما���
. تقصف ال ) تقصف. تمطر ال ) تمطر. ترعد ال ) يأà �أللمï ترعد )ين فمن
�يكو: يكو: يكو:6 ال ال  يكو:. بعضهÎ I ¸ هنالك ما . 

 �لرحلة I �خر يهمه ال. يدفأ .ي�Æ. يتغو�. يبو�. مفتوحتw بعينw ينا@

WÒ .لقد Wلك من )جل جاp.يفقد  Wتمر. لونها �لظلمة تفقد. لونه �لضو 

:: إل��تك عنك6 مستعد: عفونا ]ننا :I كيا: Ý يقا�. �لع�� AYغ N[ 

 عنها يعø. عن �لعنابية سوx يبحث ال. �إلخو�: بمصY علما �òا. موطنك

� Ý مهد� لقد. بي² WÒ.  
 من يستخر¸. صباحا �£اسعة I �لساعة �ألحد يو@ كيا: �`ا¸ يستيقظ

�Ý ُيبFانه يستبد� يأكلها6 `م مقليةò� 6ة �لسلةÙ. _: ما ]N _: ما يعيد. 
 ]N يصعد �£ينة6 بأغصا: يتثبت. ){ ط ]NباÇي �ل\ �بطها با`جر� يقذ�

wيح. �لصخرتZد عندما. �لصعو� �حلة يستأنف ثم قليال يسð أل{ نفسه� I 

يربطه �Çيط يكو� ثم سلته6 سحب ]N يبا�� � مبتعد� عن ينطلق بالعر

�  �y� IخلI 6 �لر)( �Çق. )خ�Y نظر� لو يلe عليه ) يتأمله ): �: �Çق
 يغسل. �bقI �Æ )سفل �لعN[ w ي��. �خر I مÕ: ��� £أمله ال �لقلب6

ينتظرهما 6Ý�Ù  ).½½ -¹½ص" (تبانه 
Îا يتعلق برسم �لشخصيا5 فشل �لÕتب I هذ� �bجا� تصوير�  äبلط

 Yو�خbا  خاتم �;زية�bمانسيا حاp[ 6 ال يمكن ): )®¹ -¼¹ص(بوصفه شخصا �
عر هذ� �لشا" بهذ� �لطريقة �لرمانسية �`اbة �ل\ ال يستطيع �لرÊ يفكر ) يش

]�ها بلطä مثله �ل\ تومئ I �لو�قع ال ]N بلطä جاهل ال علم Ý برطانا5 
بعض مثقفينا �£افهw �£عساW بل ]N مثقف بائس ير�� مفاهيم �لعو�� ]N �لرحم 

ما ]p Nلك ال ل�W ]ال �قا� Ý ]نك { Éنا5 همد5: "�تصا� بالفكر �لغر( 

 ...مر I بكاW بد�ها �نهمكت 6...جانبه ]N �ستلقت .�Ïندير �قا5 �لقصبة
 عليه فأ�فق عطشا: برتقا� حقل )ختا� ثم ûها6 باyنيا )طو� )نo سحابة لو

 ¨هر�5 فأتفتح �ألغصا:6 مع )صعد ثم )I xÙ �لعر6º. ماW ¨ال� خيو�



 

 

١٣٥

6W6عب )نطلق ثم بيضا�Y و �يعö wلعاشقا65 �لعاشق� فأنز� كيانهم6 )قتحم 

بنا5 بنw :)طفاال.N[ oعيدي(  Aيا صد� �(  .N[ oحتفظى ب . �³ك )عيدي�
 م¥W ]نه.  يالئمo فيه ال ��x )نا �لعالم هذ�. ) )لم Ïؤ( )تعرå فال هنالك6

6�لفتيا65 لألغنيا �لقصو� �لسيا��5. �لشقاW با£عاسةW نا( �@ N سوx ليس 

  كنت لو. بدلة �تصا� ��W { يقوx من � مo �*فو( ين عها حيا�. فائر
�
ُسال

يتُها6 لسكنُت pأليها صد�ها ِpْ
ُ
ْ�فَن تُْدفَن ح\ ب²عة )

ُ
( قهر ُيْدفَن � معها6 

 { تقوx ال }ب6o بل ]نها ]نها. صفعتها يدû xما �*فو( تلعق حيا�. معنا
 ". �³ك )عيدي�p .N[ oل �لعالم I هذ� ما & �pل6 )نا �pلة6 ]نها.  ح¿

. �nر( �:. �لسماW من �لرçئب تست�� �لقصبة  ند�5�W ��تفعت
ية خاتم �بتسمت bشهد .�لعنابية �ستفاقت  بw �)سه  تنالت...	ث يمتص �;ز�

 .�)سه { 6 مسحتجبينه ْت لَ قبØ� . FاØة ) Ø� Iانية ;ا با:. يديها

 .تشتغل ال )نك )علم تنفقï )ين من -

 .بضاعة بعت -

 .Ùقت هل »ï  ما -

 . )� �وهر�5 �هنت -

- ïقتها هل تقو�Ù ïمنها 

 . نفÐ )قتل ال ح\ )عطتنيها .�  -

 �هنتهاï بكم -

ثمانw بمائة -. 

صل - oال �لرهن6 )عط .يهمك 

- �pما ïwتقول 

 ]خو�ï لك هل -

 .I �`ر" ما5 )( �لكبY .فقط نا) -

- ïAبو( 

 .سنتw )� منذ هجر. ¨جته )ب مع -
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 .�لوصل ها5 -

 .�لعنابية -

ية خاتم ثب. ثبْت . �Çا�¸ من صو5 ��تفع  öو �tه �nنا�6 خا�¸ �;ز�

"�b�. \فرحا �� �لف x :�لعنابية سأ�. �لقر

-  ïتنتظر )» مستعد� Ðاك£�. 

 .قليال �نتظر .حاال. حاال -

 خلف ��x يقف �لطابو� { نظر� )لقت . �لعلوx �لطابق ]N صعد5

 :منك² بصو5 قالت. (و�*ف حيا� غرفة با"

 )خريا5 عن �Ûثو� -( � .ستخر¸ �Ïنت. نقو�كم �ستعيد

هتفت �قتÏ� 6wا" �قت ثم: 

 .�*فو( حيا� �£ح~ �£حe ب I جنا� يا -

 َ 
F
ية خاتم ت�z ): }ا� �ö "�bو ��كضة ْت ل  ): قبل خا�جا �;ز�

 �بما .�Ïنت ت��

  ."Ûق )هو¸ �لوy .³اقة يرتكب �بما .تذهب يدعها لن
هذ� يدفعنا ]N مناقشة موضو� قرمطية �bتن¿6 تلك �لقرمطية �ل\ لم 
 ي� ]�ها )حد من �لقد��6 كما لم �ض فيها )حد من كتابنا �bحدث6w �� ]ال

{ �)سهم لويس ماسينيو: Û Iثه 6wست�قb� ̈عم بعض -Al: "بعد ): 

Mutanabbî devant le siècle Ismaélien de l'Islam" 6¥6 )نه ]سماعي
معر� �: �لقر�مطة فرقة من فرº �لشيعة �إلسماعيلية6 فحينئذ )لفينا بعض 

 حسx�� 6w _: �لعر" ير��: هذ� �لî@ بما فيهم �حد _yكتو� êمد êمد
�öر�فا5 5�W�Zمهم من �ف� I يفند ما�bب�ين  wللمست�ق xيتصد .

قمت بتفنيدها تماما I كتاب xعوy� قد تصديت )نا £لك" : W�¨تن¿ بإb�
.  تر�ة تعليق ���سة �- للويس ماسينيو:�لقر: �إلسماعي¥ I تا�يخ �إلسال@

åبرهنت من خ"]بر�هيم عو p[ 6 صوصية ): �لشاعر*�ال� �أل�لة �£ا��ية 
شغلْت هذ� �ل�Æهwُ ع��5ِ �لصفحا5 . �لكبY ال يمكن ): يكو: قرمطيا
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من �لكتا" �bذكو�x�� 6 تر�ُت فيه Ûث ماسينيو: عن ]سماعيلية �bتن¿ ثم 
Ýا قاÎ  �Yب� �Yصغ �6 قمت بد��سة ما قاÝ عن هذ� �ألمر Û Iثه A�p مناقشا 

]Û @=� Nيث لم يعد صا`ا ه ûه فلم )��ç فيه حجر� { حجر بل حولت �م
  . ألWÒ x بعدها

لة6 y� 6 { لسا: خولة )خت سيفxهذ� هو �*ص ��x )شا� فيه �لر�
Yقرمطية �لشاعر �لكب N[ : ..."سدn� ينتصب xرمرb� موضعه I. 

 مستوx فوº )��ته. قدمه )نتظر كنت. بعينه �حد� )حبب لم. )حب لم -

 .يكنه لم. I مستوx �`لم. �لب�

 �`لمI ï مستوx يكن �bتن¿ لم �لطيب )بو -

 .)بد�. ال -

- wتن¿ شاعر� �لطيب )بو يكن لم: تقولb� ïمغامر�فا�سا  

 .pلك قلت ما. ب¥ -

- �pما ï:p[ 

 _: ما. د�ح I مÕ: تستقر�: عينا� تكن لم. خاx �*فس �يما _: -

xتن¿ يقوb� 6 { �£حديقWÒ I \ته ح�p يكن لم ºدò فيها. 

 �لو�حدI ï �آل: �أل�بعة �nد��: ]N ينظر _: هل -

 .A�p هو -

 �ألقل ما {. قرمطيته { `افظ نذال يكن لم لو. خولة يا ]A�p :p هو -

  ).®µ¼ - µص" (;م �لشتم يوجه _:
ترx لو _: �bتن¿ . يُتَنَا� بتلك �Çفة �£غشمر]: )مر� كهذ� ال ينب� ): 

ال òتاجو: )ية توصية لفضحه  ٌøْمد �هللا ُكÛ همقرمطيا )كا: حسا�� شانئو�6 
s¨�جه تأ�ب �`Õ@ عليه6 يسكتو: فال يكشفو: حقيقته يشوهو: صو�ته 

bا�p لم يمد� �bتن¿ )ح ïwكومêد� من يسقطونه من نظر �*ا( حÕما 
قد خرجْت كتب �إلسماعيلية من  ïحد� منهم�̈عماW �لقر�مطة ما ��@ هو 
مÕمنها منذ عقو�6 فِلَم يا ترx لم ×د �سم �bتن¿ بw مشهو�يهم ) بw من 
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bا6�p لو _: �لرجل قرمطيا ]سماعيليا6 لم يُِرْ� نفسه منذ  ïمدحو� كبا�هم
� )قطا� �أل�å ما بÏ� wد�ية يقصد �لفاطميb� I wغر" بدال  I من �لتشتت

لة غYهمï بل y� عضدلة =فو� y� سيفقد �شAZ لبد� �yين بن عما� 
  . y� Iفا� عن �لكوفة حw ها�ها �لقر�مطة I )خريا5 حياته

)ما من ناحية �أللفا� �لعبا��5 �ل\ �ستد� بها ماسينيو: Û Iثه �bذكو� 
 )نها �يعا ال تد� { WÒ من pلك6 ): ما بينُت { قرمطية �لشاعر فقد 

مثال " �لشيخ"ف�مة . يدعيه �bست�º �لفرنÐ بشأنها هو �ر� }كم �عتسا�
�ل\ ��I 5 )حد )بياb� 5تن¿ » �لرجل �bتقد@ I �لسن ) �لسيف كما ف²ها 

كما ): . بعض ��� �يو�نه6 ال تد� { �لزعيم �لقرمطى كما يزعم ماسينيو:
�لفلك "�ل\ ��b� �� I 5تن¿ { )حد �ا��ه6 " ه �حَ ( �هللاُ دF قَ "عبا�� 
��y� " wتن¿ )خذهما من �إلسماعيليb� :[ :قا� ماسينيو�ل\ )تت I شعر�6 

ألنهما موجو�تا: I كتابا5 ]خو�: �لصفا6 هم من �لشيعة �إلسماعيلية6 فهما 
تَْو� بعد موb� 5تن¿6 ��ل { عكس ما يذهب ]�ه6 ]

َ
p ]: ]خو�: �لصفا قد )

. فb� :Õفرå لو _: )حدهما )خذهما من �آلخر ): يكونو� هم �آلخذين ال هو
 wليستا عبا�ت 6Wلشعر��كما ): �لعبا�تw موجو�تا: عند كثY من �لكتا" 

من �أللفا� �ل\ . ]سماعيلتw بل عبا�تw �متw لª من ���� �ستعما;ما
̈عم ماسينيو: )نها تد� { قرمطية �لشاعر لفظ  �ستخدمها �bتن¿ I شعر� 

"¨Y*�"øن � مÕ: من شعر ) �هنالك  Aهنا. p 6لك ��ð xد� �لقا�§ هنا 
ترx هل . فلما�p[ 6�p )لفينا� I شعر �bتن¿ با��65 _: هذ� برهانا { قرمطيته

ïكيف ïماسينيو: من سخف تافه ]... هذ� �للفظ مصطلح قرمطى Ýخر ما قا� N
فكيف تتهم �لر�ية �ل\ öن بصد�ها . متهافت6 فنFد� �لعبد هللا تفنيد� تاما

�bتن¿ بأنه _: قرمطيا6 ثم ال تكت~ بهذ� بل تزيد فتتهمه بأنه خا: �لقر�مطة 
 ïتن¿ قرمطيا )صال ح\ �و: )صحا" تلك �*حلةb� :_ هل ïنقلب عليهم�

طه حسw يم% I �إلساN[ �W �لشاعر �لفحل فÖعم )نه �بن . جيب ): ��لع
 } vحر�@ )à من �عتد�W )حد �nنو� �لقر�مطة { )مه )يا@ هجمتهم �أل
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فانظر� باهللا عليكم ]Ï� Nاليا �ل\ تنها� { )@ �)( �لرجل من جر�W . �لكوفة
  !  �لقر�مطة

يا �ت �ألمر يقف عند تلك �*قطة6 p[  :[ } ية تمجد �لقر�مطة��لر
]ال ]�p _: فيه خر¸ I تا��نا �يد: �ليسا�ي6w ��ين ال ير: شيئا مضيئا 

قد _: �bؤلف يسا�يا6 { �ألقل I تلك �لف�Z من حياته6 . تمر� { �إلسال@
�بما فيما بعد pلك6 s: _: هناA من يقو� ]نه ��جع نفسه �جع عن بعض 

{ )ية حا� ها » xp بعض �*بذ عن . مو�قفه �bتطرفة ضد �إلسال@���ئه 
يكيبيديا"�لقر�مطة حر�تهم6 �ستقيتها من �bا�� �bخصصة ;م I موسوعة  :"  

لة �لعباسية قامتنسبة لتلة �لقرمطية �ل\ �نشقت عن �لقر�مطة"y�  
w من )�ئل يعدها بعض �Ïاحث. ]ثر ثو�� �جتماعية )خذ5 طابعا �ينيا

بعد فا� �إلما@.I �لعالم �الش�Zكية �Øو��5  ºلسا�(�إلما@ جعفر �لصا��  
هو  ]سماعيل بن جعفر حدë �نشقاI º �لصف �لشي� فهناA من �عتÆ  للشيعة
هناA من". �إلسماعيلية"ب	  عرفو� فيما بعد�6إلما@ Æبن جعفر �عت Ëإلما@  مو�

ُ �6لسابع6 هم يمثلو: �ألغلبية �لساحقة للشيعة ��و@ �الثنا "ب	  :وْ مF سَ  ي
]ماما  êمد بن ]سماعيل�إلسماعيليو:  بايع .£ميÖهم عن �إلسماعيلية "ع�ية

لة �لعباسية ;م6 نتيجة bالحقةy� من ¸�خت~ £بد)  �`جا¨ Ý �ضطر للخر
�سعة لن� �لعقيد� ³لة Ùية=نت �yعو� tرx باسم êمد . �إلسماعيلية 

 مْ ��x قيل �نه هو �bهدb� xنتظر6 عند عو�ته سو� يُ 6 بن ]سماعيل �لغائب
 ألَ

لة �لعباسية قد بد)5 با£فكك ·I  ¶µ �@.�أل�å عدالy� نت_ wح 6@
�Ê شبه �nزير�  ºلعر���لضعف6 ظهر5 )عد�� كب�Y من �I ��y ��من 
�لعربية )جز�W من بال� فا�( ين�: �bذهب �إلسماعيÎ 6¥ا )ثا� غضب 

لة �لعباسية حسد �لشيعة �الثنا �لع�ية ;ذ� �النتشا� �bفانy�.  
��x  ³6د�: قرمط ت �yعو� �إلسماعيلة I �لعر�º تقا� من قِبَل=ن

Yتمكن من }قيق ×ا� كبºلعر�� I لتعو� �إلسماعيلية Yجتذ�" �لكث�  .
قد بعث ³د�: بأب سعيد �nناب ]Ï� Nحرين لن� �yعو� فيها6 فانت�5 



 

 

١٤٠

Yكب ªبش Aشما� فا�(. هناسط . كما �نت�y� 5عو� I ��من �bغر" 
@ ¯¯¶لقد مثلت �إلسماعيلية I �لف�Z من منتصف �لقر: �£اسع ح\ �@ 

=نت . موحد� تدعو ]ê Nمد بن ]سماعيل { )نه ]ما@ çئب سيعو�حر�ة 
 I ر�زية لتعو� تقيمb� 6سو�ية/ سلمية�لقيا�� wر�زيb� نت هوية �لقا��= 

  .Ùية
@� I ¶¯¯@ هد )علنb� عبيد �هللاxفيما بعد6 )نه �ما Oليفة �لفاطÇ� 6 @

��x لم يكن �bهدb� xنتظر6 sنما 6 )نه يتناسل من ساللة êمد بن ]سماعيل
 )شا� �إلسماعيليو: pلك خشية �*يل من )بنائه سال£ه �ل\ �ستمر65 هم

�لز� عبد  ثم �£ê eمد بن �³د �bستو� ثم �لو�I )³د بن êمد بن ]سماعيل
لة �هللا بن êمدy� خشية بطش oعل ª6 ��ين لم يعلنو� )نفسهم كأئمة بش

با£اN )علن عبيد �هللا �bهدx )نه �إلما@ �`ا�x ع� للمسلم6w . �لعباسية
�ألمصا� بإعال: pلك ن� �yعو� باسمه �Çاص )مر �يع �ý I ��yتلف 

�Ïحرين .بدال من مهدية êمد بن ]سماعيل ºلعر�� I ال ): �إلسماعيلية[ 
=: { �)سهم ³د�: قرمط . سا: �فضو� �الع��Z بإمامة عبيد �هللا�خر

�صلو� تمسكهم بإيمانهم �ألص¥ بشأ: مهدية êمد بن ]سماعيل �قيمو� سنة 
¶¯¯لة Ï� Iحرين يعلنو� عن قطع عالقتهم بعبيد �هللا6 فُعِرفو� فيما @ �
   ."�لقر�مطة"ب	 بعد

بد)5 �لعالقة بw �لقر�مطة �لفاطميw بهجر� بعض �لقبائل �لعربية �ل\ 
pلك مذكو� .]تبعت �عو� �لقر�مطة ]N م6z بد) �لفاطميو: بمحا�بة �لقر�مطة 

¨ I �سائل �`كمة عند �bوحدين�yاكم  6 �ل\ تتضمن �لرسالة �ل\ بعثها�`�
Dسل . �لكعبة من �لقر�مطة �`جرللقر�مطة بعد ): �ن �  بأمر �هللا �لفاط�(

Ç�N[ سالة تهديد� xلعلو� xهدb� Oيأمر� بر�  طاهر �لقرمطى )ب ليفة �لفاط
طاهر  بيد �هللا �bهدI x �سا£ه ]N )ب�`جر �ألسو� ]N �لكعبة6 �تب ع

�ل\ Ùقها �sجا� �`جر �ألسو�  مكة �لقرمطى òذ�� )نّه ]: لم يَُرّ� )مو�� )هل
ضع ستا� �لكعبة عليها �ّد�� فإنّه سيأتيه âيش القِبََل )pعن .  Ý بهم]N مÕنه 



 

 

١٤١

� موسم��(ع�ين �`ج �لقر�مطة للتهديد6  wد� تقا�" �الثنتb بعد تعطيله 
  .سنة

 wثالث Wقتلو� ¨هاهاجم قر�مطة �Ïحرين مكة �bكرمة I موسم �`ج6 
خلعو� با" �لكعبة6 )لفا من )هل مكة  6x����� Wسبو� �لنسامن �`جا¸6 

سلبو� كسوتها6 �قتلعو� �`جر �ألسو� من مÕنه6 �حتملو� ]N بال�هم6 )عملو� 
� ]Ï� Nحرين òملو: �`جر �ألسو� حيث )بَقوْ� ���لسلب �*هب I مكة6 

ع�ين سنة6 ثم )��� ]N مكة wو �ثنتö عندهم... 

 � @ سلم )بو طاهر �nناب6 هو قائد �لقر�مطة Ï� Iحرين6 ¨ما@ ®·¯�@ 
لة Ï� Iحرين ]N شا" فا�Ë _: قد �)x فيه �bهدb� xنتظرy� . لكن ثبت

): pلك �لقر�� _: مدمر� بالنسبة للحر�ة �لقرمطية6 فقد )قد@ pلك �لشا" { 
N[ صل �المر�ألنبياê  Wمد  َسّب ]عد�@ بعض )عيا: �لة �Ïحرين ح\ 

 طاهر ا�آلخرين6 �ألمر ��x هز �لقر�مطة �bجتمع �إلسال� كÎ 6ªا �ضطر )ب
 N[مر بقتله( لم تد@ ¨�مه .�الع��Z )نه قد ُخِد� ): هذ� �لشخص �جا�6 

 يوما6 ]ال )نها )ضعفت نفوp �لقر�مطة6 =نت ]يذ�نا ببد�ية ¼¶�Ë ]ال �لشا" �لفا
 }ولت �العما� �لعد�ئية بw قر�مطة �Ïحرين �لفاطميN[ w .نهاية �£هم

حر" معلنة ]با: عهد �إلما@ �bعز6 pلك I )عقا" �لفتح �لفاطzb O سنة 
. ين قد تقلصو� ]N قو� êليةÛلو� نهاية �لقر: �لعا� _: قر�مطة �Ïحر. @¯°¯

 ºلعر�� I ما�5 �لقرمطيةn� ع� _نت xلو� منتصف �لقر: �`ا�Û
فا�( ما ��W �*هر قد �öا¨N[ 5 جانب �yعو� �لفاطمية. x²بد) �لضعف ي 

I بنيا: �لة �لقر�مطة منذ نهاية �لقر: �لر�بع هجر6x فاستغلت قبائل ]قليم 
(̈عونهم �لسيا���Ïحرين هذ� �لفرصة  pكر .خذ� ينا :):  تا��هI  �بن خت

̈عيم بo  �ألحساW قد }الف معI  بo ثعلب �ألصغر )با �`سن �Øعل¿ 
�ألصغر  6عما: �¾ساW عما: لطر� �لقر�مطة6 فاستوv بنو مكر@ { مكر@
} Wخطب فيها  �إلحساEللخليفة �لعبا".  
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فتنة : "نقر) ما ي¥" فتنة �لقر�مطة"� مقالة )خرx بذ�b� 5وسوعة عنو�نها 
@ ¶¼¯ -µF®·�@  �لقر�مطة » تلك �nر�ئم �لبشعة �ل\ ��تكبها �لقر�مطة

 } ��ç( سجد �`ر�@حينماb� قو�Ùغيبو�   �`جر �ألسو� قتلو� ما فيه »» 
ية ف~ تلك �لعا@ }ديد�. ¯··ة6 �ُّ� ]N موضعه سنة سنZبو طاهر  6 قا@يو@ �ل(

̈عيم �لقر�مطة6 بغا�� ين�Ïحر 6 ملكى�لقرمط �*ا( êُِْرمو:6  { مكة 
�قتلع �`جر �ألسو�6 N[ سله�(قتل عد�� كب�Y من �`جا¸6 حالو� 6 َهَجر 

]N  �`ج تقريبا سنّ  ه¶®·� . )خفا� �لسدنةلكن 6 مقا@ ]بر�هيم )يضا Ùقة
)مر 6Yبيت كب I ضع �`جر �ألسو�سÕَ:  �لقر�مطةُ  �nش بالقطيف بعدما 

لكن �ألهاN �فضو� تلك �أل�مر6  �لقطيف منطقة 6:Õb� لكp N[ با`ج
بلغ قتالهم I مكة ثالثw : قيل. ناسا كثYين من )هل �لقطيف) �لقر�مطة فقتل
لة�ستغل �لقر�مطة. )لفاy� تفك �لعباسية  ضعفيال5 �نشغا;ا Ûر" y كها
6 فعاثو� I �أل�å فسا��6 سيطر� { بعض مناطق �nزير� ثو�� �لزنو¸ مع

I خاصة xÆتكبو� �ا¨� ك�� طريق �`جا¸6 فأل� )هل �لشا@ �لعربية6 
�لعر�º �`ج لشد� �لرعب منهم6 قامو� با;جو@ { �zÏ�  قامو� بمجز��

 ها�و� �ألمو�� �غتصبو� �لنسا6W ثم   يوما6 �ستباحو�µµ®كxÆ �ستمر5 
)طر�� �لشا@6 =نو� ûما مر� بقرية سلبو� �ألمو�� قتلو� �لرجا� �غتصبو� 

 ."�لنسا6W ثم òرقو: �لقرية بما فيها من فيها من )طفا� عجائز

ضع  wطا� حبص�Y من �لطاهر  �zعمق ب( Yقد _: { )³د باكث
لة 6 فشخص �لوضع )حسن تشخيص6 ل"�Øائر �أل³ر: "��يتهy� م ُفْعِف

�لعباسية من �النتقا�6 بل �صد )��Wها عيوبها �لعو�مل �ل\ )�N[ 5 فتنة 
�لقر�مطة6 موضحا )نه لو _: �إلسال@ مطبقا تطبيقا سليما ما _نت تلك �لفتنة 

لة �لعباسية { طو� �Çط ال نرx فيها �إلسال@ . �nا�ةy� ن ال نقف معö
: ;ا عيوبها مآخذها �لكث6�Y ]ال ): تصحيح تلك كما نعر� �إلسال@ بل _

�لعيو" ال يكو: باألسلو" �n� ��yامح �bضلل ��x �تبعه �لقر�مطة ال بقتل 
�`جيج �ن �� �`جر �ألسو� من موضعه تغييبه عندهم )كø من  wسلمb�
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يسيطر: { كثY   مثال�إلقطاعيو: لقد _:. ع�ين �ما �ستهز�W بشعائر �هللا
من مقا�د �ألمو�6 فÕنت �*تيجة ): قامت ثو�� �لقر�مطة6 �ل\ فشلت I نهاية 
�bطا� �غم شعا��5 �لعد� �bسا�� �لز�ئفة �ل\ �فعتها ضحكت بها { 

. اهY �لغافلة6 =: �bقصد ]¨�حة �yين sحال� pلك �bذهب �bنحر� êله�nم
 برسالة ]N باكثY )كد عبد �لكريم جرمانو(قد بعث �bست�b� ºجرb� xسلم 

�حد� من )خطر �لر�يا5 �£ا��ية I �لقر: " �Øائر �أل³ر"فيها ): ��ية 
�لع�ين bا تشتمل عليه من توقع بنهاية �لشيوعية فشلها I توفY �لسعا�� 

  .للفقر�W حسبما تد�
قد كتب حيد� �لغدير عن ��ية باكثY مق wالثØ� xلعد� �`ا�� I اال

�ية "]نها  يقو� فيه) @·¶¯® )بريل -F·¼¹®�جب (�لقطرية " �ألمة"من �لة �
... تا��ية تصو�� �لم �لقر�مطة من خال� حيا� ³د�: قرمط حر�ته �bشهو��

لة �لعباسية بw �لقر�مطة �bتمر��ين6 ��ين )فلح y� wب xموy� �َ�zتصو� �ل
مهم ³د�: قرمط I تأسيس �لة I جنو" �لعر�º )قامت )نموpًجا مشابًها ̈عي

تكشف �لر�ية ��تباَ� �لقر�مطة Ûر�ة .]N حد بعيد bا تدعو ]�ه �لشيوعية 
لة �إلسالمية من ناحية6 تشويِه حقائق y� @هد N[ ية _نت تس�Ù باطنية

pلك بتأيِل كثY من ) 6xإلسال@ من ناحية )خر� 
ً
 فاسًد� َ�ُر¸ باbرW مو�� تأيال

ه
�
û ين �y� ا� . عنbعمها با�كما تكشف �� ��هو� I تبo هذ� �لنشاطا5 
 للمظالم �الجتماعية من جهة )خرx تكشف �لر�يُة �آلثاَ� �لسيئةَ  .�£خطيط

فقد�: �لعد�لة حيث تعطى هذ� �آلثا� �لفرصَة للُمِحق� �bبطل6 صاحب �*ية 
�عو� �*ا( للتجمع حوÝ باعتبا�� �لصا ��Õث )فÏ 6صاحب �*ية �لفاسد�`ة 

Yغي£� ��من جانب �خر تكشف �لقصة �� . منقًذ� مصلًحا ��ئًد� من �
فإ�p _نت . �إلصال� I �لقضاy� } Wعو�b� 5نحرفة �لضالة كدعو� �لقر�مطة

 فإ: برنامج �إلصال� ��b� xظالم �الجتماعية قد )سهمت I �نتشا� هذ� �yعو�
لة )سهم I �لقضاW عليهاy� تْهFظالم . تبنb��bفاسد  Wألخطا� ��لك فإ: منا

�£يا��5 �لضالة6  �Õألف� F\ناسبة إلفر�¨ شb� بةZلك هو �لp N[ ما �Zل�
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�لعكس بالعكس . N[ مافإ: منا� �لصو�" �لعد�لة �`ق تكافؤ �لفرص 
 .Zبة �bناسبة £حقيق �الستقر�� �ألمن �£قد@ عما�� �أل�påلك هو �ل

  I 5خر �أل�بعينيا�( I wست�قb� 5كُر� ): )حد مؤتمر�pِ د�ð اÎ
�لقر: �لع�ين قد )0 بأ: تد�( حر=5 �£خريب �لر�� �لكفر I �£ا�يخ 

YÇ� نها حر=5 ]صالحية _نت تستهد�( } @ Fتقد): )بطا;ا �إلسال�6  6
_نو� ��ً�� للتغيY لألحسن متمر�ين { �bفاسد �bظالم6 طالبًا للحرية 

�هم �Ïاطلةَ . �لعد�لة �لكر�مة�� Wهؤال } F�Yهذ� �لكتا" ل àلك يأ� .
تشتد )هميُة �لكتا" حw تالحظ ): عدً�� من بت�: �لعالم �إلسال� )خذ5ْ 

@ حر=5 �لر�� �لقر�مطة �لزنج تستجيب للتوصية �bذكو�� )خذ5 تقد� 6
�Ïابكية ما ]�ها { )نها حر=5ٌ ]صالحية ثو�ية6 تشيد بها ]شا�� بالغة. 

بأنها ��ية تا��ية لكنها " �Øائر �أل³ر"�لك يمكن ): توصف ��ية  
5�p ]سقاطاÏ 5عض حقائق ¨منها { جو�نب من �قعنا �bعا� ما يشيع فيه 

ن �tاها5 �عو�5 ح\ يكا� �يFل لقا�ئها )حيانًا ): بعض �bناقشاt 5رx م
نلمح نماp¸ من هذ� �إلسقاطاI 5 بعض . { )لسنة بعض �*ا( I هذ� �أليا@

)لو�: �`و�� �ل\ تشيع { )لسنة من يصفو: )نفسهم )نهم تقدميو:6 ýالفيهم 
كما نلمح pلك I . اًما I �لر�ية)نهم �جعيو:6 �ل\ ×د ;ا حاال5 مشابهة تم

 :( :�لعمِل فيها بشª �ا� � åأل�� } Wالستيال�فكر� �لعنف �Øو�� 
هذ� من )هم �*قا� �ألساسية . تكو: هناA ملكيٌة لألفر�� ��ين يعملو: فيها

 .كما )نها من )هم ما تتبنFا� I عzنا �ألنظمُة �لشيوعية �الش�Zكية. I �لر�ية

قائع ثابتة فإنها �كتست حلة  �ps _نت �لر�ية تعتمد { )صو� تا��ية 
 I نما يساعد { ]جالئهاsمن �Çيا� �أل�ب �nميل ��x ال ðو� { �`قيقة6 

}فل �لر�ية . ثو" قشيب6 كما )نه يَُسد بعَض �Øغر�I 5 �`و��ë �£فصيلية
منها : �ألحد�ë فيها تتصاعد تتد�فع �bغامر�Û6و��ëَ كثYٍ� فيها طابُع �إلثا�� 

�لعا@ ��x يتحرAF { مستوØ� xو�� ��yمية6 منها �Çاص ��x يتصل بقضايا 
 �`ب ��x يقع فيه بعض )بطا� �لر�ية6 ) يتصل بقضايا �لسطو �bسلح )



 

 

١٤٥

ز6 )ما �لشخ. �الختطا�
F
صيا5 )ما �`بكة فÂ ُمتَقنة6 )ما �`و�� فدقيق مر�
�حد� منها � لقد �جتمعْت طبيعة .فمرسومة بدقة ح\ تكا� تتخيل مالمح 

�`دë �لكبx�� Y قامت عليه �لر�ية مع قد�� �bؤلف �لفنية �bتفوقة �ل\ صا� 
 فني�ا ��ئًعا ينبض بالقو� �`يا�6 òَِمل قا�ئه 

ً
بها ��يتَه £نسج من pلك ûه عمال

ثقافة : فإ�p بلغها َخَر¸ منها بفو�ئد �ة. \ �*هاية{ متابعة �لقر��W فيه ح
تا��ية مستقا� من مصا�� صحيحة موثقة6 متعة فنية حافلة بالتشويق �Çيا� 
منافذ �Çطر6  W�y� منÕم �wماعة تبn��إلثا�� �لرعة6 ع�Æ شاخصة للفر� 

 ".كما تبw طرº �لعال¸ سبل �لوقاية

� :_ :( :p[ ال عجبهو �bعجب "عر( بغل"`ا¸ كيا: بطل ��ية  6
I بليا�هما بالقر�مطة6 حشاشا يس� ]N ): يعيش { �ألقل يومI w �ألسبو� 

غيبوبة هائما مع �ألها@ �Çياالb� 5ريضة I جبه �لضيق ِضيَق َقَطِنه فكر� 
نسائه كما )نه لم ðد b� Iاخو� ما يمكن ): يعا"6 فتعايش معه مع . عقله

لقد حا� Ï� Iد�ية )يا@ _: ال يز�� . كأحسن ما يكو: �£عايش �£فاهم
 N[ لعو���بِْكر �لفكر �لشعو� ): يَْدُعوَُهنN[ F �ال$ال� من Îا�سة �لفاحشة 
�لطريق �*ظيف6 لكن ما ]: قمن باالعتد�W عليه �ستطاعت �لعنابية ): توقعه 

 )خر6x �ً رF 6 فلم يعد ]ê Nالة هد�يتهن كَ I �لغو�ية ح\ جدنا� شخصا �خر
 Yفك£� �أ: ما صنعه قبال pنٌب _: عليه �الستغفا� منه �£وبة من مقا�فته )

مع هذ� فنحن ال نعلم كيف }و� �`ا¸ كيا: ]N �£عاطف مع . فيه مر� ثانية
N[ بغايا� xألخذ بأيد� Wاخو� �بتغاb� I طبةÇ� لقر�مطة بعد حا�ثة� ��zل� 

. نة ال ند�x كيف سقط فيها �bؤلفة شائِ ينَ شِ هذ� نقطة ضعف مَ . �`ميد
مثلها تلك �لعزلة �ل\ �ل @ بها �ل �ما صا�ما �أنها فريضة مقدسة ال يسعه 

�يف . �النفAÕ عنها ïوئه ]�هاn "ما )سبا ïمن )ين )خذ هذ� �لعزلة xتر
wتلك �`فر� يوم I بليا�هما )سبوعيا �ستطا� }مل �لعيش ï& ما _نت 

I تلك �لر�ية مشغولة به مهتمة بتصوير� �`ديث عنه �لوقو� طويال عند� 
s: ُفِهم �لعزلة  6xلو`�هو �;ال( �ل\ _نت تنتابه عقب تعاطيه �`شيش 
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بوضو� من �@ �لر�x ): �`ا¸ كيا: _: �غم pلك6 ال )��x كيف6 �تا� 
ريد ): يتقمصه I تلك �`الة �;لو�سية6 �لفتا� �ل\ òب ): �لشخص ��x ي

Wتلك �ألثنا I قتهميوÝ . يق% معها  ��Õؤلف قد خلع )فb� :( د× xمر� )خر
�£Û �zيث يأخذ  Yه حر �£فك�Zينب� ): ي :=عقيدته { بطل ��يته6 

ة لشخصيته �bوقف �*ابع من �قتناعه �ختيا�� بناW { ظرفه  �لعو�مل �bش��
���sته .wبb� طإÇبا Wهو ما لم يفعله6 فبا .  

;ذ� )يضا نرx �لر�ية تسخر من �yين تعمل { �لتشكيك I مبا�ئه 
yينا �`ا¸ كيا: نفسه حI :_ w طريقه لولو¸ با" . عقائد� )حÕمه

p[ 6 ×د� فجأ� { غY �نتظا� �bاخو� yعو� �Ïغايا فيه ]N طريق �£وبة �لطها��
ع يبدx ضيقه بموقف �yين من �bر)� حسب عرضه 6Ý فيقو� عن �bاخو�   توق!(
ما يتوقع ): ðد� هناA من طال" �لعلم �yيI o �لزيتونة6 تلك �bؤسسة 

شك �لوصو� { )نت: "�لعلمية �£ونسية �bناظر� لأل¨هر yينا N[  6Aمقصد
ستصا�� �Çميس6 ��و@. فاستعد �Yمن كث Aهنا wبالغ ينفقو: �لزيتونيb� 

. �ألقل { )سبوعw بالصو@ pلك { يعوضو: ]�هم6 �ل\ ترسل �لزهيد�
:: �لصابرَْ̈  قطعا: ;م تُوَهب. �bجانية باÏضاعة n� Iنة �bتعففو: ðا

�ألتر�" �لكو�عب �لعw من �`و� قطعا: :�yلو�  .)«·ص(" �bختين 
لسو� )تريث )ال عند �مه عن �لوb� :�yختين6 ��ين يشY ]�هم { 
öو يو� بأ: �هللا سو� يهبهم n� Iنة للمؤمنw يفعلو: بهم ما يفعلونه مع 

Wختين . �لنساb� :�yمن �@ �لقر�: عن �لوفهذ� سخرية �ضحة من �nنة 
يعيد: �لI @î هذ� �لشيوعيو: من لف لف. �فتئاp_ 5" عليه :هم يبئد

pمن هنا _: لز�ما علينا ): نوضح . �bوضو� �أ: �ألمر فيه يقو@ { �لشذ
àموضو� : �آل I اهلية كما هو �`ا�n� I �فأال لم يكن هناA لو�� معر
بل لم يُْضبَط )حد يما�سه n� Iاهلية ال I عهد �سو� �هللا ص¥ �هللا . �Ïغايا
yٌ سلم ال جاW )حد ]�ه معZفا بمقا�فته ال شÕ عليه  

َ
( y ُل هْ  ) �x(  من :(

 oمن ثم ال يمكن ): يكو: هذ� هو مع �عتدx عليه6 ( Ý åحد� تعر(
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 تاب� ( wابع£� �لوb� :�yختين I �لقر�:6 ßاصة )نه ال )حد من �لصحابة )
كما ): �*ص �ضح6 فهم . £فس�Y£ابعw ح\ �لعz �`ديث قد ف²هم هذ� �

كذلك فالî@ عن �لطمث I . يطوفو: باألكو�" �ألبا�يق �لكؤ( ليس ]ال
Wنة مقصو� { �لنساn� . ضعا سلبياهذ� طبي� أل: �هللا لم �لق �لرجل �تخذ 

بل ]ðابياn� p[ 6نس ]نما ُجِعل الستمر�� �`يا�6 هو ما ال يصلح معه Îا�سته مع 
ر�:6 فكيف ينقلب �ألمر n� Iنة فيُْجَعل �لو�y: ;ذ� �لغرy� åنس ��! 

ْ
ك

 :Õنة مn��bنحر� ��x تأبا� �لطبيعة �لسوية y� Iنيا6 ثم تقبله n� Iنة6 
 Aهنا :_ �p[ ما( ïلعمل��لطاهرين �لطيبw ��ين ال يأتو: ]ال �لطيب من �لقو� 

ال ���ة �nنة6 sال فهل يوفر �هللا سبحانه bن شذ�y� I pنيا فهؤالW لن يَِرòو� )ص
_نو� يأكلو: ��با" ) �لقمل ) �Çنافس y� Iنيا قمال خنافس pبابا 
 zلع� �� �لغز� n� Iاهلية � �إلسال@  :( �معر ïآلخر�� I لونهايتنا

�لشعر كذلك فª �لî@ عن �Çما��I 5 . �ألموx )يضا نساþ ال غلما¬ �Ïتة
�nاه¥ يد� حو� �لنساW ال �لغلما: كما I شعر �ألع� مثال بما يد� { ): 
�*د��  pجد فع¥ سبيل �لشذ :sهذ� �الöر�� لم يكن معرفا بينهم6 

º �لسليم ح\ ]: . �لشديد���ثم ]: �إلسال@ �ين �لفطر� �*ظافة �الستقامة 
فو:�Çمر n� Iنة لن يكو: فيها َغْو�  3@ �*¿ عن . ال شا�بوها عنها ُفْ�َ

Wال عن �لنسا[ ëنة ال يتحدn� I Ðنn� انبn� . :هل _: �لصحابة يطيقو
 �لنساïW )@ هل تر�هم _نو� 

َ
ñال�هم ]نهم سو� يُْؤتَْو: مثلما يُْؤ): يقا� عن )

_: يؤمنو: باإلسال@ يعتنقونه يعر�ضو: )نفسهم لل�� �ألxp �لفا�� لو 
�bقصو� بالوb� :�yختين هو ما يفتئته �لشيوعيو: )شباههم من مرq �لعقو� 
لقد )طا� êمد جال� كشك I عzنا  ïلكريم� xحمدb� ينy� } )فو*�
�`اN �`ديث عن �nنس n� Iنة )لح { ): �لوb� :�yختين سو� يكونو: 

y� I  xنيا6 شذpللرجا� ��ين _: yيهم p أ: �هللا سبحانه سو� يكافئ�
طيب6 ما�p نقو� فيمن _: عندهم ميل لقتل �آلخرين . �لشذp بإشبا� شذpهم

y� Iنيا =نو� يما�سونه قبل ): يتوبو�ï )نقو� ]: �هللا سو� يكافئهم بإتاحة 



 

 

١٤٨

 Fتيا: ��كر�: )مر �ر[ :[ ïAلفرصة ;م لقتل �آلخرين هنا� Fرê @Aهنا. @ هنا 
بلغ  Fنيا ): �هللا �مy� I ريمه{ر { قو@ لو� قلب عليهم بيوتهم من tريمه 

 ُÛ حرقهم( �ل�Æكw جز�W فاحشتهم تلك6 فكيف يقا� ]: �هللا سو� يوفرها َمم
�لعجيب ): �لشيوعيw يما�سو: فيما  ïwنحرفb� عضÏ طيبا Wنة جز�n� I

 منه6 ثم ال يكتفو: بهذ� بل بينهم �لشذ6p لكنهم يتظاهر: با£أنف �£أفف
ال ! يتهمو: �إلسال@ بأنه سو� يوفر n� Iنة للمنحرفw تلك �لث� �لشا�p �ألثيمة

 �zانب �`د�ثيو:يقn� لكp I سابق .  عنهم Ðتون Ëبلوماy قد قر)5 �لليلة
 I ثليةb� ةFي

�
هو فرحا5 عثما: �فا� عجيبا بالفرنسية �لعربية �يعا عن ِحل

� �يا5 �لكتا" �bجيد )حا�يث �*¿ ��bفة �
َ
N } إلسال@ يعمل فيه بكل قو��

عن جهتها �لصحيحة � يÆهن { ): �إلسال@ ال يرp I xلك �لفعل �bنتكس 
عن سو�W �لفطر� ما يعا"p[ 6 هو )مر طبي� تماما حسب ���5�W �لÕتب 

ه6 فر�� �لفقهاp Wلك �£حريم � ما هنالك ): ��هو�ية » �ل\ حرمت. �Ïاطلة
  !هكذ� يزعم بكل âاحة! �: ): يكو: I نصوص �إلسال@ ما يثبته

 I Wمه عن �لنسا� N[ àختين نأb� :�yمن موضو� �لو Wبعد �النتها
� ما  :s�nنةp 6لك �لx�� @î يقو� ��حة ]: ضعهن n� Iنة çمض6 

�لر� { pلك هو ): �لرجل لن . لسكرسو� ينا;ن من ]كر�@ هناA هو قطع �
Wبل �لنسا Wنة �;و�n� I ما سو� يستمتع به �لرجل سو� تستمتع به . يعا� &

هذ� )مر مفهو@ من �لوضو� . �bر)� من ثمp[ 6 �ألمر ال يتم ]ال برجل �مر)� معا
wمك :Õفال. بم Wسألة ير�� �`ياb� ة تلكnمعا I :ال ): )سلو" �لقر�[ 

مثل pلك حديثه �bتكر� . يتحدë عن �لنساI W مثل تلك �ألمو� حديثا مبا��
Îا فهم منه بعض �لنساW خطأ ): �لقر�: ال يهتم ) بصيغة �£ذكb�) "Yؤمنw"عن 

]ِ:F ": "�ألحز�""بهن6 ف�� قوÝ تعاI N �آلية �Çامسة �Øالثw من سو�� 
�ُمْسِلَما5ِ َ

ْ
�لَ wَُمْسِلِم

ْ
ُمْؤِمِنwَ �ل

ْ
�bؤمنا5ل َwَِقانِت

ْ
َقانِتَا5ِ   َ�ل

ْ
�لَ  wَاِ�ِق Fلص�َ

 wَِق ُمتََصد�
ْ
َاِشَعا5ِ َ�ل

ْ
Ç�َ wََاِشِع

ْ
Ç�ابَِر�5ِ َ Fلص�ابِِريَن َ Fلص�اِ�قَا5ِ َ Fلص�َ

ائَِما5ِ  Fلص�َ wَائِِم Fلص�قَا5ِ َ ُمتََصد�
ْ
�لَ wافظ`�َافِ  

ْ
`��ِكِريَن فُُرَجُهْم َ F��َظا5ِ َ



 

 

١٤٩

ْجًر� َعِظيًما
َ
(ُ لَُهْم َمْغِفَرً� َ Fب� Fَعد

َ
�ِكَر�5ِ ) F��َ �Yًَكِث َ Fفا ): "�بs: _: معر 6

{ �لطال" : "فإ�p قلنا مثال. �ألمر حw يطلق ]طالقا فإنه يعFÆ عنه بصيغة �bذكر
سهم )ال بأ� ح\ òر¨� �*جا� �� �فليس معo هذ� " �£فوº): يستذكر

): �لطاÏا5 مستبعد�5 من �ألمر6 بل �bقصو� �لطال" ��كو� �لطاÏا5 
ëلعبا�� . �إلنا� :هذ� مفهو@ �: حاجة ]N ��6 لكن بعض �*ا( يأخذ

  .)حيانا مأخذ� حرفيا
قد جدI 5 مقا� منشو� عن ". عر( بغل")خ�Y نصل ]N �لعنو�:6 هو 

�� ): �Ïغل نتا¸ تز�¸ �F ؤَ تفس�Y ;ذ� �لعنو�: مُ ) �إلنZنت(A �لر�ية b� Iشبا
�`ما� �لفر(6 )نه ]: با» ßاÝ �`صا: فإنه �جل من عمه �`ما�6 ): )ن' 
 6Ý )غل ال عرÏعليه فا 6¸�Ïغل ال }بل6 من ثم فاÏغا� ال تنجب ال ت 

I غمزsنما �سم �لر�ية �ر� سخرية من �لو�قع Ëلسيا� Ôقنا� �`ا   . I 6نا(
 I Ëلسيا� Ôسا من �ِْجل6 فأين هو �`ا(� Yذ� �£فس; x��( قيقة6 ال`�
�لر�يةï ]نها تد� حو� مسائل شخصية تماما ال عالقة ;ا بسياسة ال باقتصا� 

)قو� هذ� ساخر� من بعض من يمسكو: بالقلم6 . ال باجتما� ال بعلم نفس
)خرx من �لغر" �غم سخف �ل�ما5 ها5 يا كتابة 6ºبكلمة من �ل� 
�bعا¬ �يعا . Wلفقر�� wساكb� لعر(6 فيما فهمت6 هو حفل ختا: �ألطفا�� :[

 ّ̧  �لغ�Æ ]قامته � ðمعا قد�� ضخما من �bا� عن ��x )���5 منه �لعنابية حا
ثناW �الحتفاال5 طريق �£ظاهر بعمل �YÇ بينما �لغاية » تنشيط عمل �bاخو� )

ال نكا� ال ال. �جتما� �*ا( من � صو" َحَد" ¸�¨ Aفليس هنا .
ضيعp[ 6o ال جو� . ]نما هو �حتفا� xشا" شعر( ÀYح x�� غل فهذ�Ï� ما(

قد يكو: b� xyؤلف تفسY ;ذ� �لعنو�:6 بيد . Ïغا� ال ح\ `مI Y �لر�ية
)نا )علن �: حر¸ )نo ال )فهم �ل² ��W هذ� . )نه لم ينجح I توصيله *ا

هذ� ثغر� )خرx من ثغر�5 �لر�ية �لكث�Y. �لعنو�: . 

  

        



 

 

١٥٠

        لزيد مطيع َ�ّما¸لزيد مطيع َ�ّما¸لزيد مطيع َ�ّما¸لزيد مطيع َ�ّما¸" " " " �لرهينة�لرهينة�لرهينة�لرهينة""""
5"/ "/ "/ "/ �آل��"�آل��"�آل��"�آل��"""""��� ��� ��� ��� ((((Y5بY5بY5بY¹¶¯®¹¶¯®¹¶¯®¹¶¯®/ / / / ب@@@@((((        

ا¸ �@  Fيد مطيع َ�م¨ y I ®¹ ا�منب  لو�I"[ W قرية تابعة ل  @·¹¯®
��y �لشيخ �bناضل   6@¹¹¯® مايو Fمن سجن  مطيع بن عبد �هللا �ما¸فَر 

فتا� "I تعز ]N عد: حيث بد) يكتب مقاالته �لشهI �Y صحيفة " �لشبكة"
بنيه6 )سس مع �فاقه فيما بعد " �nزير� -ò @حز" "ضد نظا@ حكم �إلما
مع )قر�نه I �لقرية ) �لُكّتا"(تلe ¨يد تعليمه �ألb� I vعالمة ". �ألحر��
��y عملية تعليمه تثقيفه من مكتبته �Çاصة   �6لقر�: �لكريم فحفظ vثم تو

بعد هذ� . �ل\ �� بها من عد:6 فقر) كتب �أل�" �£ا�يخ �لسياسة
µ@ 6½¯®  �لشها�� �البتد�ئية سنةحصل منها {   تعزI   باbد�سة �أل³دية  �£حق

" بo سويف"ثم �نتقل ]N مz حيث حصل { شها�� �إلعد��ية من مدينة 
zانوية من @¶½¯®  بمØ� بطنطا "�لقاصد"مد�سة 6 ثم { �لشها��  @�®¯°·@ .
 �®¯°¹ºامعة �لقاهر�  @ �£حق بكلية �`قوâ6wبيد )نه تر�ها بعد سنت  N[ 
  .  �ستجابة bيوÝ �أل�بيةم �لصحافة بكلية �آل��"قس

 I من حيث تم �نتخابه عضو��� N[ ��لكنه لم يكمل ���yسة بها 
"xسنة" �لس �لشو� ®¯µ¼@ . �  ®¯µ°@افظاê wحويت  عb� W6 ثم عضو� للو�

 I"منذ �@" �لس �لشعب wمتتا�ت wتZلف  ®¯µ¯@ . �صا� ¨يًر�  ¼¶¯®
لة� I قائًما باألعما� �نتخب عضًو� I �للجنة @«¶¯®6 � �لكويت  مفوًضا 

ثم )صبح مستشاً�� . مقرً�� للجنة �لسياسية فيه للمؤتمر �لشع¿ �لعا@ ��yئمة
 I ا�جية فو¨يًر� مفوًضاÇ� يابريطانلو¨ير   @�®¯¯µ@ . كما _: عضو� بمجلس

 6Oلسلم �لعال�wلكتا" ��مني� Wلكتا"  �6}ا� �أل�با� Wا� �أل�با{�
�}ا� كتا" �سيا )فريقيا  �6لعر".  

�bدفع   6طاهش �`وبا:"yما¸ عد� �مو�5 قصصية منها  6²n�
5 �@ " �آل��""6 �ل\ صد�5 عن ��� "�لرهينة"6 Ý )يضا ��ية "�ألصفرYبب
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كما كتب جو�نب من سYته .  ]N عد� من �للغا5@6 ثم �Ù: ما تر�ت¹¶¯®
 I هشة"���تيةy�N[ 6 جانب عد� كبY من �bقاال5 �لسياسية "�النبها� 

�ية . �الجتماعية I �لصحف �bجالb� 5حلية �لعربية� �يسوº " �لرهينة"
¨يد مطيع �ّما¸ قا�ئه I �حلة ]N �لم �لقصو� ��منية �لقديمة بأ��Ùها 

]N �لسجن بسبب من )Ùته بيته  �*ظا@ �ن عه  فً\ ي�²هاغموضها عالقاتها 
Ëلسيا� �y� I قx( 6 z خا�ما"��يد��"ل للعمل قَ  �bعا�N[ 6å ): ُفنْ نشا� 

يقع I غر�مهانائب �`اكم6 حيث يتعّر� ]N شقيقة �`اكم  .  
 I خطوطها �لعامة �ما¸ ��ية �قعية باbعo �للغوp[ 6x »" �هينة"

)³د قاسم �ما¸ حw )خذ� عساكر �إلما@ )³د �هينة : حÕية bا قع البن عمه
�bطلة من فوn� ºبل { تعز6 �ُنَْقل بعد pلك ]N " �لقاهر�"ساقو� ]N قلعة 

يد���"�لقz للخدمة I جنا� �`ريم � " :( :يؤ�x ما تطلبه �لنساW منه �
=: عساكر �إلما@ قد كبسو� .  )عر�ضهن لصغر سنهتكو: هناA خشية منه {

يسوقو� �هينة للضغط { )بيه  Yؤلف �قبضو� { ¨يد �لصغb� y�بيت 
لكنه علم باألمر قبل صو;م بدقائق6 فاختبأ I فر: . �bناهض �ح- ³يد �yين

� Ý { )ثر6 فما _: منهم6 هم �øند ): يعn� لم يستطعئد: ðر: باÏيت6 
َقُو� �لقبَض { طفل �خر من �ألI �Ù نفس ِسن�ه هو )³د 

ْ
ل
َ
)pيا� �لفشل6 ]ال ): )

َفوْ� I طريقهم هم منzفو:6 فأخذ� بدال من ¨يد ح\ ال يقا� ]نهم 
ْ
�بن عمه )ل

قد _: �لطفل �bأخوp من �لصالبة �لشجاعة . فشلو� I تنفيذ مطلب �إلما@
�جولةÛيث لم َفبِْك ل Æص I كما حضته . م يكشف �ل6² بل }مل �ألمر

=: ¨يد �لصغ6Y كما . )مه { �Øبا5 �العتصا@ بالرجولة6 فÕ: كما طلبت منه
6 يذهب لزيا�� �بن عمه �bعتَقل بانتظا@ حامال "�النبها� �yهشة"قر)نا I كتا" 

ا _: يأخذ� هو نفسه6 من )بيه ]�ه مبلغا شهريا يعيش منه I �العتقا� )ضعا� م
تعويضا عن �لغلطة �لعجيبة �ل\ )�N[ 5 �عتقاÝ بدال منه Ý كما )خذ . ]كر�ما

 Ô ما نز� به من Wجه من �العتقا� لقام )³د بعد خر
ّ
)بو� { �تقه ): يعل
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غ* . I عضو� ناشطاقد صا� )³د بعد سنو�5 _تبا )�يبا سياسيا مشهو�� 
  . مني�w}ا� �لكتا" ��

هذ� بعض ما �عتمد5 عليه I �لفقر�5 �لسابقة من مقا� كتبه �ا� 
�للبنانية " �ألخبا�"ج�Æ: عن )³د قاسم �ما¸ بالنسخة �إل×لÖية من صحيفة 

  : @«®¼« ف�Æير ««بتا�يخ 
"Moments before the arrival of the soldiers of Imam Yahya Bin 

Hamidaddin, ruler of Yemen (1869-1948), eight-year-old Zayd 
Mutee Dammaj managed to hide inside the clay oven at home. The 
soldiers had come to arrest the child and take him to the “Cairo 
Fortress” in Taiz, south of Sanaa. 

Bin Hamidaddin wanted to keep him hostage in order to 
pressure opposition tribal leaders, who had fled his brutality, to 
surrender because Dammaj’s father was among them. However, 
after searching every corner of the house, the indolent soldiers failed 
to uncover the child’s hiding place. 

As they could not return to the king without a “hostage,” they 
assumed that any other child would do. Thus, one of the soldiers 
suggested taking Ahmad Qassem Dammaj, Zayd Mutee Dammaj’s 
cousin, who was of similar age and the only one present. 

Ahmad Qassem Dammaj confronted his destiny with 
forbearance, supported by his mother’s calls for him to be a man 
who holds his family’s honor. He did not shed a single tear as they 
took him away to be imprisoned. This is the place that he would 
enter as a nine-year-old child and leave as a 19-year-old man. 

Zayd Mutee Dammaj, the child who had escaped detention, 
would return his cousin’s favor three decades later by documenting 
Ahmad Qassem Dammaj’s story in a novel  titled, Raheena 
(“Hostage,” 1984)". 

�لعجيب بدال من ¨يد ما ��@ �لرهينة قد قع I �ألÙ { هذ� �*حو 
 I يذهب بنفسه لزيا�� �بن عمه :_ x���bقصو� باالختطا� �العتقا�6 
 �معتقله بالقلعة مو�جها �حتما� ): ينكشف )مر� فيلقو� �لقبض عليه يأخذ
�هينة6 لقد _: )قمن باbؤلف ): يبد) ��يته بتلك �`ا�ثة متعلقاتهاÎ 6ا _: 

�þ بما فيها من تشويق حبس )نفا( فÕهة سو��W من شأنه ]غناW �لعمل �لر
تض~ عليه مزيد� من �لعمق �nاpبية �لغوص I )عماº �`يا� )قد��ها 
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� ¨يا�� _: عليه ): يمر6 كغ�Y من ¨�� �لرهائن6  I اصة ): ¨يد�ß�لغريبة6 
بعد� من �Ïو�با5 �لصغ�Y �لضيقة �ل\ يقو@ عليها حر�( شد�� غال� ليس 
جيم ال ي�Zو: خال;ا  wلفهم �ضعونه لعملية س� عندهم ��p من �إلنسانية )
شيئا �: �الستفسا� عنه ال يعفو: �bبلغ ��ò xمله £وصيله البن عمه من 
: �لعد�: بل يسلبو: بعضه عند � بو�بة حسبما حó *ا I كتابه �Ïديع

ضع ال )��b xا�p لم يفعل هذ". �النبها� �yهشة" x�� هو� ��x )قZحه هنا6 
شجاعته  �Æتمجيد� لص�يته هذ�6 حسبما قر)65ُ �ع�Zفا منه âميل �بن عمه �
ته6 لكنه صمد }ت  Fج�جه �bحنة �bلما5 �لكث�Y �ل\ قابلته  I ثباته

طأتها .  
]: �لر�ية6 { �لعكس من pلك تماما6 لم تتطرN[ º هذ� �لزيا��65 بل بد� 
�لرهينة طو�� سنو�5 �العتقا� مقطو� من شجر� ال )حد يسأ� عنه ) يهتم به 

& ما هنالك )نها صفت حنw �لرهينة ]N �يا� )هله تطلعه عÆ �*افذ� . بتاتا
ليس هذ� فقط6 . �لوحيد� I غرفته öو تلك �yيا� يتخيلها يتحرº شوقا ]�ها

6 قد بد� *ا �p ]حسا( فÕ» �� يسخر بل ]: �bؤلفI 6 سYته ���تية �nميلة
من � شخص ح\ من نفسه WÒ �لكننا ننظر I �لر�ية فال نرx من . من 

�pاb x��( القد _نت هناA فرص . هذ� �إلحسا( �لفÕ» ]ال بقعا شاحبة6 
  . متعد�� لظهو� تلك �لر� �لفÕهية لو )���6 هو قا�� { ]ظها�ها �إلمتا� بها

لغة �لر�ية سليمة êكمة ]N حد كبY مع بعض �لَهنَا5.  باللغةنبد) .
كما ): فيها )لفاظا عبا��ê 5لية يمنية طريفة ظريفة �غم )¬ لم )فهم بعضها6 

هذ� . s: _: البد من �إلشا�� ]b� :( Nؤلف قد ف² كث�Y جد� منها I �;امش
 �لقر�W �لعر" من غY ��منيö wتا¸ öن. �أللفا� تعطينا �لشعو� بأننا I ��من

]N معرفة مثل هذ� �الستعماالb� 5حلية ح\ نقZ" من ;جة ]خو�ننا I تلك 
من بw تلك �أللفا� . �Ïال�"åما�� للصق �`جا�� بعضها ببعض6 : �لقضا

ِفل Fلس��لعجو�:  6��b� لقمرية: )سفل�: نافذ� �خامية6 �Ïو�¨�:: قصب ����6 
�bفرشةناف 6ºوÏ� بة �أللف: خb�bصطبة6 : مصبا� �لغا¨6 �yكة: �لسجا��6 
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�لز�مل : 6xانشيد �ا� تقليدFبال� سيدنا: ِسنظ �لقر�:6  بال� : مدخل êف�
6 مشتاقة: فاقد�6  فيه �لقهو� ��منية من ق� �ل*َ¥ غْ ]ناW فخا�x يُ : َ�َنةبر�6 

حافظة جتية لرصاص �Ïندقية : �لطيا�يدÇ� 6xنجر ��مo �£قل: �nنبية
�لفال�: قبي6¥ �لط من �لكتف ]zÇ� Nبَ تُرْ  6Æنيb� د�عةb� :�¨متاb� 6 �ل جيلة
b�سw مصابيح: �ألتا�يك6 حا�ثة�b: جابر�Yشو�ة �لر��يوتعمل بالكمؤ�� : 6 

ع خاصة للجند6 نَ W يُْص xخ< ��: �لكد@6 نفجا���5ال: �لقو����bحطا65 
�Æطبوخة:�لb� Wا¨الÏ� "حبو  6ºÏ�  6ها���5لطماطم �bسحوقة مع :�لسحا
�ليل��: سبلة�ل 6 

!
مشط من �`ديد ) : Æشانة�لشا� قطo تقليد6x : ْحَفةل

�Çيل �Ïغا�`َّك جت �*حا(  6:� غطاW من :قّو���6 �لنافو�� مائية: �لشذ�
صندº �لطر" با�د�لقماÚ مز��ش مصنو� 5: 6Æلس�: �لفونوجر��6 

  ". �لكحو�
 ثالثة قبل ): ( wمتعاطف wتب )نه قد يو�� مضافÕا الحظته { لغة �لÎ

ال )�x بهذ� بأسا6 s: كنت )ثر تضييق �ستعما� هذ� . يو�� �bضا� ]�ه
:Õتعاطفة قد� �إلمb� 5ضافاb� تقليل هذ��bتنطسو: من. �ل�Zيب  wحوي*� 

: هذ� مع )نه �� عن �لعر" I �لشاهد �bشهو�Öð ِْجَل َمْن : "ال�َقَطع �هللا يََد 
قد كنت )tنب �ستعما� pلك �ل�Zيب ]N ف�Z غY بعيد� I �لوقت ��x ". قا;ا

 wبال�ط Ðئ من يستخدمه6 ثم �عت )ترخص فيه مع نف لم )كن )خط�
 : �ألع�منه قو�. وقت ب�W من عد@ �ال�تيا��لسابقw مع شعو�5�p I x �ل

   
َ
  ]ال بد�ه											َة ) ُع											ال

  لَ					َة ق					ا�ٍ� َغْه					د �n					ز���   

    
قو� º�̈  :�لفر

   ُ
َ
Ý ُت				ِ�قْ

َ
  يَ			ا َم				ْن �)x َ��ًِض			ا )

ََجبَْه						ِة �ألَس						دِ     ْ�َ��َpِ w						ب  

    
 �]نما ðو¨ "للبغد��x نقر) )نه " خز�نة �أل�" لب Ïا" لسا: �لعر""

 �بعُ عندx نصُف ": مثله. يصطحبا:6 مثل ��د �لرجل � I �لشيئwهذ(  
 بعدَ جئتك قبَل "6 "��هم( zال. " �لع  ��y� يتباعد�:6 مثل wلشيئ� I ¨وð
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:Öð لغال@6 فال�عبدَ "6 لكن " ¨يدٍ  ) غال@َ �شZيت ���َ ": (   
َ
 6" ¨يدٍ ةَ مَ )

 )p: ¨يدٍ "( wما )شبهه"ع ."  
 �ما¸ ال )pكر )¬ جدته عند )حد من در�يب �خر الحظته عنهناA ت

 �لكتا"6 �� ]ال �لشيخ عبد �لعزيز �لب�I x بعض كتاباته6 هو ): ( Wلشعر��
pلك )ننا ال ". قر)5 هذ� كتا" �£ا�يخ": "قر)5 كتا" �£ا�يخ هذ�"يقا� بدال من 

�ك �لطال""نعر� ]ال (: ما  ): يقو� )حدنا مثال6 )"هذ� �لكتا" تلك �*افذ� 
"zك طال" م��ك"مثال بمعo )نo معجب " ]نo معجب بأ( zبطال" م "

هذ� نص ما قاÝ. فال" :ï6 )¶·ص" (ما )���� هذ� صاحبك بما )�يد� منك
� �لقر�: �bجيد ". ï...ما )���� صاحبك هذ�"�bقصو� " x�� كم pَِلُكْم ظن!

�َْ��ك
َ
لَْت " (م6 فأصبحتم من �ÇاÙينظننتُم بَرب�كم ) جدÝ 5 ). ·«/ فُص�

Nيب �£ا�Zَجا5: "كذلك �ل� Fy� ¹ص" (هرعُتµ( 6"zنزلقُت معها ساللم �لق� "
" هرعت )هبط ��yجا5"6 يقصد )½½ص("zهو ". �نزلقت معها { ساللم �لق

xحتا. تر�يب غريب كما تر�� ��لنا كما )لفيته يستخد@ �ل�Zيب ��x �حZنا 
جو" �جتنابه N[ "تنبيه �لكتا I" :غم كذ� ]ال )نه�p[ 6 ال جه )¼½ص..." (

  .لالستثناW هنا
» �لو� "�لو� �للعينة: "كذلك �)يته �ستعمل مرتw { �ألقل ما )سميه 6

Ýنعته كقو6 )·°ص..." (�ل�يفة حفصة �ل\: "�ل\ تفصل بb� wنعو5 
"x���لشاعر .../ �ل�يفة حفصة6 �ل\"6 صحتها )·¯ص.." (.�لشاعر �لوسيم6 

x�� لوسيم� ."...Ýا" قوÏ� يضا من هذ�( oما �£قطتْه عي wمن ببعد ): : "
ٌ ال òتا¸ " لن"âز@ �bضا�� �غم �نتصابه ب	) ®¶ص..." (تكن �لنسو� �wكما هو َن

�� N[ .لفعل� oقد قابلهناA ). ·¯ص" (خرجنا ساwb"بمعÞ " oا�جنا: "
 بµ ( w¼®ص..." (ال بد ):")يضا �" ال بد"بزيا�� ":(" :sهو غريب جد�6  6

 I xين �لصفدy� يب كقو� صال��Zهذ� �ل I qاb� I قع بعض كبا� كتابنا
)عو�: �*z: "تر�ة { بن تنكز من كتابه zعيا: �لع(" :" :(علم )نه ال بد 

قو� �بن خت: I مقدمته"�لكتابةيغد فا�( �لكتائب  6" : :(�لرياسة ال بد 
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لة ال بد ): يعرå فيها "6 "تكو: مو�ثة عن مستحقها� �هكذ� شأ: 
6 "لغرå مقصو� I �النتفا� فأفعا� �لعقالW ال بد ): تكو:"6 "عو��å �;ر@
 I Yبن �ألث��bا�p[ W جرI x مÕ: ثم �öر� عن": "�bثل �لسائر" :(ه فال بد 

:Õb� لكp N[ يصيبهم"6 "يعو� :(� ما يعدهم به ال بد ". 

 " َمِهيب"بدال من ) °¯6 «¶6 ¼½ص" (ُمَها""� �لصيغ �لzفية تطالعنا (
) ¹½ص" (ُمَعاشة"6 "))ها" يُِهيب"ال من " ها" يها""�سم �bفعو� من " (َمُهو""

Hَُِن "6 "))�Ú يُِعيش"ال من " ش�Ú يعي"�سم �bفعو� من " (َمِعيشة"عوضا عن 
�غم )¬ ال )تذكر قو� { هذ� �لصيغة من قبل فقد قلت ). ¯½ص" (جسِمه
Ðمثا;ا"لقد قاسها �لرجل { : *ف(ِعَظم ِضَخم ِسَمن  Æَ�ِثم ". ِصَغر 

 I صد� �لفعل" لسا: �لعر""كشفت عنهاb صيغ ëُن: "فوجد5 ثال
َ
H" :" ُونة

ُ
H

َا
َ
H" مدعوجة �لعينw"كما تطالعنا . فهو ]p: { صو�" قياسا سما�". نة Hَِنا
صو�بها )«°ص( 6"wلعين� Wعجا�" :¨من ثم ال "َفِعَل "p[ 6 �لفعل ال¨@ {  6

ال )«°ص" (�bتململ با`يوية"هناA . يشتق منه �سم مفعو� بل صفة مشبهة 6
ئ با`يوية�x��("b كيف )تت معه { هذ� �*حو بد� 

�
  ". متلئ ) �bتمل

 Nِيد�� �`اy� :( ية ×د�قائع �لر N[ ما �نتقلنا �pفإ"xصفة " (عبا� «
�قد مرI å معتقله بالسل6 تمكن منه �bرI å �لوقت ��x _: ) من �`ال

�لرهينُة بطُل �لر�ية يساكنه نفس �لغرفة6 ينا@ معه �ال حيث يسعل طو� �لليل 
�لسؤ�� ��x . منه6 بل ]نه كث�Y ما قا@ فاحتضنه ح\ �ف عنه �لسعا�قريبا 

)ليس �لسل مرضا معدياï )ليس يوضع �bرq به I معا¨� صحية : يثو� I ��هن
خشية �نتشا�� باbخالطةï فكيف )فلت �لرهينة من �لعدx �غم هذ�6 � مثل 

 بؤ( جهل قذ��� تلك �لظر� �£عيسة �ل\ _: يعيش فيها هو �فيقه من
قلة طعا@ مع �نعد�@ �لر�ية �لصحيةï تفد { pهo �آل: عمال: ��ئيا: )صيب 

åرb� ية : بعض شخصياتهما بهذ��لشا�لو5 برن\6 " جw �ير")الهما �
  . *جيب êفو�" خا: �Çلي¥"�Øانية 
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: ية تد�لقد _نت wn �ير )يا@ تلمذتها �فيقٌة I غرفتها باbد�سة ��yخل
هيلw بYنز6 )صابها �لسل6 فÕنت جw �ير }تضنها )حيانا عطفا عليها Þفيفا 

مع هذ� لم تتطرº �لر�ية ]N . بل ]: �bريضة قد توفيت » I حضنها. عنها
 ýاطر( x�ية êفو� . قد �ستغربت هذ� بشد�. �`ديث عن )ية عد� I ما(

= 6:�yكف با� xما5 بائسا تاعسا بعد ): فقد )صيب �شد: يبصق �ما6 
تر�ته خطيبته خشية �£قاطها �لعدx منه6 { ��� ×يب êفو� I نظرته 
�ياته �أل6v تلك �*ظر� �*ابعة من ]يمانه � I اصةß�لسو��ية لتنيا6 

  .بصعوبة �`يا� قسوتها { �لب�6 هو ما الحظه �خذ� عليه بعض نقا��
عدx ليست êتومة6 ]ال ): ýاطرها ��ة �غم هذ�6 ßاصة صحيح ): �ل

. I ظل �لظر� �Ïئيسة �ل\ _: يعيش فيها �هائن �إلما@ )³د كما )مأنا قبال
من ثم  6åرb� لكp اطرý كن يد��ن zلق� Wيا ما يكن �`ا� فإ: نسا(

يد�� �nديدy� N[ Ðنn� فن باهتمامهنzن� xهو . �بتعد: عن عبا� :=
� بهذ�6 بل ]نه هو ��x )نبأنا به6 فكيف ]p: فاتته هذ� �*قطة فلم يتحر¨  }

Nقد يقا� ]نه لم يكن يبا ï:ْ̈ Fكما }ر . xرð :( ؤلفbبا :p[ لقد _: �ألقمن
مع علO بأ: صديe مريض : "{ لسانه ما يفيد بموقفه هذ� كأ: يقو� مثال

� N[ xمن �إلصابة بالسل فقد )سلمت )مر oنه سو� ينجي( N[ هللا مطمئنا
åرbية. لكنه لألسف لم يفعل". با�)�x )نها Îا يؤَخذ { �لر  .  

موسوعة �bلك عبد �هللا بن "I " �لسل )�£د�:"هذ� ما تقوÝ مثال ما�� 
ìلص� xّل ": "عبد �لعزيز �لعربية للمحتو عدtuberculosis (TB) : x �لس!

من خال� �ستنشاº قط5ٍ�Y صغYٍ� من سعاِ� ) عطاِ( شخٍص جرثومية تنت� 
xلكن يمكن �لشفاWُ منه باستعما� . مصاٍ" بالعد 6�YطÇ� 5هو من �`اال
 �لرئتw بشªٍ �ئي6Ð ]الF كنFها يمكنها تُصيب جرثومُة �لسل� . �bعاnة �bناسبة

�د!  ُيعَ ... nها¨ �لعص¿]صابة )x جزWٍ من �nسم بما p Iلك �لغد� �لعظا@ 
لكن 6x ال ينت� ]ال ه�لسل! ��x يُصيب �لرئتw من )شد� �ألنو�� قد�ً� { �لعد

åرbطويلة مع شخٍص مصاٍ" با �Zخالطة لفb� ثا� 6 بعدb� فهو ينت�  { سبيل
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 ً��� ��b� نفس I :فر�� �لعائلة ��ين يسكنو( wب .ُ̈ �bناعة عند  يعمل جها
åلك ال تظهر �ألعر��. معظم �ألشخاص �ألصحاW { �لقضاn� } Wر�ثيم6 
ُ̈ �bناعة من �لقضاW { جر�ثيم �لسل I بعض �ألحيا:6  ن جها Fلكن ال يتمك

هذ� يعo عدَ@ ظهو� �ألعر�6å لكنF . ]الF كنFه يستطيع منع �نتشا�ها n� Iسم
ا  ".W��: latent TB �لسل �لÕمن"ب	الة تُعَر� هذ� �`. �nر�ثيم تبn� I eسم Fم(

 ( wلرئت� N[ فيمكنها �النتشا� ẍُ �bناعة I قتل ) �حتو�W �لعد ]�p فشَل جها
تظهر �ألعر�å خال� بضعة )سابيع ) )شهر.]N )جز�W )خرx من �nسم  .

ا�"ب	ُ� هذ� رَ ُيعْ  Fلسل �لفع� W��: active TB."  ُW�� �َ Fلسل يمكن ): يتحو� 
قٍت الحق6 خصوًصا عند حدë َضعْ  I ا� Fلسل �لفع� W�� xٍف �لÕمن ]N عد

  ".n� Iها¨ �bنا�
 �zبطله يت Aحسبانه6 ]ال )نه تر I لكp ؤلفb� لقد كنت )حب ): يضع

)عر� )نه يمكن �nد�� . { �*حو ��x �)ينا �أْ: ليس I �ألمر )ية ýاطر�
 �£�z ما ظن )نه هو �£�z �لصحيح )نه _: ðهل بأ: �لرهينة قد )à من

ما يمكن ): ينتج عنه من ýاطر مهلكة6 )نه قد تصا�� ):  åرb� بعا�(
 )نه يمكن ): يكو: ( �Yنتائج خط :̈� �bنا� قوx يستطيع �£حمل � جها

بطبيعة �`ا� سو� يتم هذ� . قد �£قط �لعد6x لكن بb� eرå _منا عند�
ßاصة )نه هو ��x يرÕ`� xية ûه  6WÒ xعلم بأ x( يهy :يكو :( :�

Wلعليم بكل �ألشيا� xفإ�p . من );ا ]N �خرها ßال� ما لو قصها علينا �لر�
_: �ألمر كذلك فلن )م% I �`جا¸ بل سأصمت أل: I هذ� �لر� شيئا من 

  . �لوجاهة
مثل pلك ما )جد� I بعض �لر�يا5 من قو�  �لزنا بw �جل �مر)� )

شا" فتا� �: ): يعبأ )x منهم بما يمكن ): يZتب { خطيئتهما من ³ل 
 x( يفكر :( :ما ðر� �`مل I �تمع كمجتمعاتنا من فضائح مصائب6 بل �
َن�بهما تلك �لفضائح ]: _نا ال يضعا: �لعقا" 

ُ
t 5ية �حتياطا( pاÞ� I منهما

ما6 باإلضافة ]N ): �ألمر يمر I كثY من �`اال5 بال مشا�6 �إللI Â �عتبا�ه
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لكن �bؤلف I . فال ³ل ال òزنو:6 �أ: هذ� )مر �عتيا�x ال غر�بة فيه
�يتنا �`ا�ة قد تنبه ]N هذ� �*قطة6 s: �قتz تنبهه ]N حالة �حد� » حالة �

يد�� �y� } تهالكةb� خت �*ائب �لعانس( Wنها ¨هر�( x�ل\ pكر �لر� Nا`
صحيح ): �لر�x ليس هو ). «« -®«ص(حريصة { مر��� �أليا@ �لقمرية بدقة 

يد�� �`اx�� N _: { عالقٍة حر�ٍ@ y� لك بل )نبأ� به صديقهp الحظ x��
صحيح )يضا ): �لر�x قد علق { �@ صديقه  6zلق� Wها من نساYبغبها 

ما�p عن : قد يقا�. bعo من ��W هذ�6 لكن تلك مسألة )خرxبأنه ال يفهم �
 ïهذ� �ألمر بالنسبة ]�هن )يضا N[ لم ي� صديقه �pاb ï5لنسو� �ألخريا�
�حتياطاتها ينطبق عليهن )يضا6 ال ���  Wعن ¨هر� @îو�" بأ: �لn� يمكن

*قطة I حسبانه )�يد ): )قو� ]: �bؤلف قد ضع هذ� �. £كر�� �لقو� p Iلك
��  . { عكس موضو� �لسل عد

يد�� y� } zلق� Wموضو� �£هالك من جانب نسا N[ هذ� يأخذنا
WÒ xعد@ مباالتهن بأيد�� �nديد بطل ��يتنا تهتكهن y� Nال : �`ا

باyين �Çشية من �هللا ال بما يمكن ): يZتب { �ج�Zحهن �`ر�@ من 
ال با`رص { �لسمعة �لشخصية فضائح تمريغ wلط� I �Ùأل� �� 

]: )هل مكة : لكن قد يقا� bث¥. هو )مر غريب çية I �لغر�بة. �لكر�مة
�bؤلف يمo يتحدë عن قطا� من �تمعه ��م6o فهو يتحدx��( . ë بِشَعابها

�Æخضا لكن ]x( N مدx يا ترx تصل خÆتهï ثم ]x( N مدx )ي. عن علم 
تصل مصد�قيتهï )لم يكن لعد�� )Ùته للنظا@ �إلما� ما )نزÝ هذ� �*ظا@ 
بتلك �أل�Ù من عسف6 فضال عن �tاهه �ليسا�6x تأثI Y �¾يته لألضا� 
 :��خل �لقïz هل من �bعقو� ): تكو: �لنسو� I قz �*ائب �يهن �

Wستثنا� : صغ6�Y �يلة ) قبيحة6 م جة )( �Yجة6 من سيد�5 كب غY م 
فسا� �Çلق  Yتيب!س �لضم من خا�ماته بهذ� �لقد� من �الöال� ( zلق�
�yين Ûيث يتهالكن { �لزنا بهذ� �لوحشية �ل\ تصو�ها �لر�يةï )من �bعقو� 
)نه لم تشذ �حد� منهن6 �حد� فقط6 عن هذ� �لعفن �yنس �Çلe خوفا من 
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�غبة منها I �`فا� { :  )لسنة �*ا( ) I )قل �لقليل�هللا ) ح\ خشية من
����ï )لم يكن بينهن �حد�6 �حد� : صو�تها )ما@ )�ك �لصبيا: �لصغا�y�

فقط6 تتمتع بإ���� قوية تعينها { �ح�p @�Zتها تقف صلبة ]¨�W غريزتهاï ليس 
بذلك التباp :( Nلك فقط6 بل ال تباN )خت �*ائب �لصغÏ� �Yا�عة �nما� 

 I ت¥ بالرهينةÞ :( Nتظهر تعلقها بالرهينة )ما@ �لنسو� �ألخريا65 بل ال تبا
)جل . �لشا�� )ثناW �نشغا� �*ا( I �لصال� باbساجد تبا�Ý �لغز� غY �لغز�

غريب � �لغر�بة )ال نرx )ية منهن يؤbها ضمYها ) تتذبذ" بw غر�ئزها 
]نهن لو كن ثنياI 5 . ا �yينية ) ýافها �الجتماعية�nنسية بw مشاعره

 xمر��� أل :�تمع ال يؤمن باآلخر� �`سا" ما �ندفعن { هذ� �*حو �
ثم ما ��x منع مثال �ل�يفة حفصة )خت �*ائب �nميلة �لطاêة ! �عتبا�

طالn� ºريئة من �£فكI Y �لز�¸ من جديد بعد حصو;ا حسب �غبتها { �ل
من ¨جها �لعاجز �لكبY �لسنï بل كيف لم يتقد@ ;ا �لع��5 من كبا� �لقو@ 
جها �جز� فكيف ¨ :_ �ps ïلنسب�جوها6 » �nميلة 5�p �`سب  �
:ï )كا: يريد Yال� كث()قد@ { �ل ¸ بها قد _: عند� عد� من �لزجا5 

 ْ Fy� بدال من لَّم øك( øيف نف² فضح نفسه )ك� ïÆÇ� } ماجو� Wكفاs �
 p[ 6Wمنشغل )صال بالنسا Yنر�� غ x�� لوقت� I جا5 )خيها �*ائبتعد� ¨
 I يق% قته مع �لرجا� I �لسه بعيد� عن �لI @î �لنساW بل I �لسياسة )

 ïافه£� @îل�  
ِذ �nنس )حيانا I تا�يخ �آل��" )��� لتشويه �Çصو@

!
Þ� لعمل { لقد� 

yينا I �أل�" �لعرÉ مثال كعب بن �أل��x�� 6 . تلطيخ سمعتهم I  �لوحل
_: òا�" �*¿ ص¥ �هللا عليه سلم �ينه يؤلب عليه م�� مكة ¨�عما ): 
منهن )@ �لفضل ¨جة  6wسلمb� Wيشب�ب بنسا :Õمن توحيد�6 ف Yثنيتهم خ

 عليه �لسال@6 بغية ]يال@ �*¿ )صحابه �لعبا( بن عبد �bطلب عم �لرسو�
 Ýعند �لعر"6 كقو WÒ عّز( åلِعْر�تشويه سمعتهم بتلويث )عر�å نسائهم6 

  :مثال
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ْلُ			ْل بمنقب			ةٍ    )��ح			ٌل )ن			ت ل			م }َ

   ï@ِا`ََر			ضل ب			لف� F@
ُ
ت			ا�Aٌ )ن			ت )  

    
 5ْz		نع� ُzَ		و ُيْع		ٌة ل		ع��� Wفر�		ص  

�لَك			تَمِ     Wِا		ّن`�  م		ن xp �لق			و��ير 

    
  ي		رتّج م		ا ب		w كعبيه		ا ِمْرفَقه		ا

  ]�p تكتF			ْت قياًم			ا ث			م ل			م َيُق			مِ    

    
  )ش				با� )@ حك				يٍم ]p تَُو�ِص				لُنا

�`ب		ُل منه		ا مت		wٌ غ		Y منج		ذ@ِ       

    
  ]ح		دx ب		o �م		ٍر ُج		نF �لف		ؤ�� به		ا

َقمِ     Fس		ن �ل		ا م		 ل		و ت		شاW َش		َفْت كعبً  

    
		ْر� �لق		و@ �yه		ا فَ 6Wسا		ْر� �لن		   فَ

    F£� ل			َممِ )ه 			ِة �إليف			اWِ ب			ا�� Fِحل  

    
َ� شم		ًسا بلَيْ		ٍل قبله		ا طلع		ْت 

َ
  ل		م )

لَ			مِ     			ْت *			ا I �ل			ة �لظ! Fلt \			ح  

    
من pلك )يضا ما قاÝ عبد �لر³ن بن حسا: بن ثابت تشبيبا برملة بنت  
معاية )خت يزيد6 =نت بينه بw يزيد خصومة6 فأ��� �*يل منه ðsاعه فقا� 

  :I )خته
ُ�ً��ص				اِ� 				ا  �				ا �إلÝُ حي F6 َحي  

    ِ:Yْ			ن َج			ا� م			ل �لقن			د )ص			عن  

    
  ط				ا� �				6¥ بِ				ت! _bجن				و:ِ 

    ِ:�عZت					o �;م					وُ@ باb					اطر   

    
  ع		ن ي		سا��p[ x �خل		ُت م		ن �Ï		ا

   J			ن يمي			ا ع			ُت خا�ج			كن :s 6"   

    
  فِلتل			ك �ْ�تُِهنْ			ُت بال			شا@ ح			\

				ا5 �لظن				و:ِ     F�َ¥ ُمر				ه( Fن				ظ  

    
» ¨ه			ر�Wُ مث			ُل لؤل			ؤ� �لغ			ّو�  

  ص ِم			5َْÖ ِم			ْن ج			وهٍر مكن				و:ِ    

    
�ps نَ						َسبْتَها ل						م t						ْدها  

    ِ:�ُ @�Õ						b� ن						م Wٍنا						س I  

    
  tع			ل �b			سَك ��لنج			و¸ �ل			نْ 

   نَ				دF ِص				الWً ;				ا { �لÕن				و:ِ    

    
¥				� �لق				د قل				ت ]p تط				ا  

تقلب						ْت �ل						\ I فن						و:ِ    :   

    
  َه		وxً ط		ا� ن		و��		ت ش		عرx )ِم		ْن 

   ï:ِو					فn� Yَص					ق É� ¬ر�					ب @(  

    
  	ث			م خا�تُه			ا ]N �لقّب			ة �Ç			ض

  ��W تم					� I مرم					ٍر م					سنو:ِ    

    
  قّب				ة م				ن مر�ج				ٍل Ôبتْه				ا

  عن				د ح				د� �ل				شتاI W قيط				و:ِ    

    
  ث						م فا�قتُه						ا { م						ا _

							ا لق							ريِن       : ق						ريٌن مفا�قً

    
º للبي			 Fر			شية �£ف			ت خ			فبك	  

   ن ]ِثْ			َر �`			زيِن ن بك			اWَ �`			زي				   
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جة �لو�د بن عبد �bلك6 ¨ wنÏ� @( I 5لك قو� �بن قيس �لرقياp مثل
منافسهم { �Çالفة wخصم �ألموي Yبن قيس شاعر مصعب بن �لزب� := :
هم I �لشا@6 فð :Õعل هذ� �لتشبيب I مقدمة مد��ه bصعب 6ºلعر�� I هو:  

 ْÒَِر						 ال َهِزئَ						ت بِن						ا قُ
َ
(  

  يَ									ٌة يَه									َ ! َمْوِكبُه									ا   

    
5ْ ب ش									يْبًَة I �ل									

َ
  )رَ�)

َلي�بُه								ا   
ُ
  ِ( ِم								oّ م								ا )

    
						يٍس ï�p: فَقالَ						ت ْن						ُن قَ

َ
(  

يِْب ُفْعِجبُه							ا    Fش							ل� ُYْ							َلَ  

    
 oّ					َ% ِم					د َم					 تْ					o قَ

َ
(�َ  

ََغ											ّضا5ٌ َص											و�ِحبُها      

    
					د لََه					و5ُْ بِه					ا ِمثِْل				ِك قََ  

قْ    
َ
  يَبُه							اَيَم							اُ@ �`ُ							ْسِن )

    
						ا َنْع						ٌل َغي						وٌ� ق						ا َ;  

  ِع							ٌد بِاÏ							اِ" òَُْجبُه							ا   

    
  ي						ر�¬ َهك						ذ� )م						�

ُبها      َفيُوِع											ُدها ََي											ْ�ِ

    
  َظِللْ									ُت َ{ نَماِ�قِه									ا

ْخلُبُه													ا   
َ
(													ّديها َ فَ

ُ
(  

    
N ؤِمُن										 ثُها َفتُ َح										د�

ُ
(  

											ِذبُها    كْ
َ
(ْص											ُدقُها َ

َ
  فَأ

    
َِك				ن ح				ا

				َدْ� ه				ذ�6 َل   فَ

					د    ْطلُبُه					اَج					ٌة قَ
َ
   ُكن					ُت )

    
@� �Ïَن										wَ َم										َ\ 

ُ
( N[ِ  

ُبه													ا    ُبه													ا ُمَقر�    ُفَقر�

    
تَتْ						I o �لَمن						اِ@ َفُق						ْل 

َ
(  

ْقَقبُه							ا   
ُ
( wَ							ذ� ح							5ُ َه  

    
: فَرِْح						ُت بِه						ا

َ
  فَلَّم						ا )

ْع												َذبُها   
َ
( F م												اَ� َ{ََ  

    
						ُت بِريِقه						ا َح						ّ\  بْ ِ�َ  

ُبه							ا    ِ�ْ
ُ
  نَهلْ							ُت َبِ							ت! )

    
  ت! َض						ِجيَعها َج						ْذالَبِ						

ْعِجبُه										ا   
ُ
(َ o										   َ: ُيْعِجبُ

    
بِْكيه								ا

ُ
(ْض								ِحُكها َ

ُ
(َ  

ْس												لُبُها   
َ
(لِْب												ُسها َ

ُ
(َ  

    
oَُعzْ										 �nُِه										ا َفتَ

ُ
(  

ْغ											ِضبُها   
ُ
(�ِْض											يها َ

ُ
  فَأ

    
لَ						ٌة I �*						و   فÕَنَ						ْت �َ

  ِ@ نَ											ْسُمُرها َنَلَْعبُه											ا   

    
I �ٍا											ا ُمن											ْفَقَظن

َ
  فَأ

  �ل							صبِح يَْرُقبُه							اَص							الِ�    

    
 �o				ن ِج				ُف ِم				لطي� :َÕ				   فَ

  يَ						ٍة لَ						م يُ						ْدَ� َم						ْذَهبُها   

    
قُن											ا ِ]�p نِْمن											ا   يَُؤ��

ُبها    َيبُْع							ُد َقنْ							َك َم							²ََْ  

    



 

 

١٦٣

  لَُم				ْصَعُب عن				َد ِج				د� �لَق				و

طيَبُه												ا   
َ
(كøَُه												ا َ

َ
( �ِ  

    
لِوَي											ةٍ 

َ
م											ضاها بِأ

َ
(َ  

  يَ								ُسد! �لَف								جF ِمْقنَبُه								ا   

    
p[ِ ٍة										   � َخرََج										ْت بِر�نِيَ

�ياه												ا ََمْوِكبُه												ا    َÙَ  

    
										zِْ �َبِ َفْعلوه										ا   بِنَ

َيْمِريه												ا ََيْغِلبُه												ا   َ  

    
ي										هِ  Fْذِكيها بَِكف										ُيَ  

  ِ]�p م											ا الَ� َكْوَكبُه											ا   

    
منذ عد� )عو�@ صد�5 إلحدx �لÕتبا5 �ألمريكيا5 ��ية عنو�نها 

"The Jewel of Medina "� q� يب عن �ئشةpعليها فيها �ألكا xZهللا عنها تف
�Ïاطلة تصو�ها �أنها �مر)� )مريكية متحر�� تأà من �ألفعا� �الöر�فا5 ما 
ال �طر { با� Îا ال يمكن ): تفكر فيه6 فضال عن ): تفعله6 سيد� نبيلة 
 I غبة� wيد� للمسلمÕلك مp &جة لرسو� كريم عظيم مثل �ئشة6 ¨

صو�� ¨جها �لرسو� �لكريمتشويه صو�� wؤمنb� @(  .  
�`ط  wتشويه �إلماِمي� I ؤلف قد غالb� :مكن ): يكوb� ليس من(
من قد�هم )خالقهم �*يل من )عر�ضهم بتلك �لطريقةï )ما جو�ب فإ: pلك 
غY مستبعد6 فكم )�Ç� 5صوما5 بw �لب�6 ßاصة I ميا�ين �لسياسة 

َ�ْ( �لِقيَم باألحذية�£نا¨� { �`ك)نا ال )��فع . مN[ 6 �لفجو� Ç� Iصومة 
Wف² �ألشيا( :( �لكo )حا 6wعن �إلمامي . wإلمامي�لقد _: I �إلما@ 

Yو�� ��مينة6 �لكثØ� @ن صغا� )يا@ قياöسمعنا عنهم6  6Æَمن �لِع Yلم . كث
" شيئا من pلك ��x نسمع6 ما ¨لت  )ميل ]N )نهم _نو� معيبw نَُك نكذ�

لكن )لم تكن ;م )ية êاسنï ترx هل هناA ]نسا: يعرx تماما . عيوبا فا�حة
عن �bز�ياï ثم هل _: من َخلَفوهم I �`كم خالw من �bآخذï هل _: �لسال� 
حاكما جيد�ï بل هل _: حاكما )صال òكم بما ير�� هو من حوÝ من 

ا òكم به6 �: ): �ضع إلمال5�W خا�جية عربية ��مني6w ]: _: عند� م
ما�p عن حÕ@ ��من  ïهل _: { عبد �هللا صالح صا`ا للرئاسة ïعربية Yغ
توجهاتهم �ليسا�ية �`ا�� �لعنيفة مصا�متها لتين للوحد� )يا@ _:  Éنوn�

ïAنذ�� wَْمن�� @Õح wامح بn� ��zعن �ل �pما ï:يمنا Aهنا  
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]ننا6 �غم � ما قر)نا� I �لر�ية عن تعد� �لزجا65 نفاجأ بأ: هناA ثم 
لة}رشا بالغال@ �لرهينة من �لعساكر من شاعرy�  فسقا با`يو�: من قِبَل 6

 )ليس pلك غريباï ترx ما ��x يدفع هؤالp N[ Wلك �£حرÚ �لشاp !بعض �nند
تعديد �لن ¸�ساïW لقد طاbا سمعنا �لقو� بأ: I �لوقت ��x نرx فيه سهولة �لز

 Wجر� Ðنn� نظر� للكبت p�bجتمعا5 �لعربية �Çليجية ينت� فيها �لشذ
s: _: هنا5�p I A �لوقت من يرّ� { تلك  6wنسn� wلفصل �لصا�@ �`ا� ب�
�التهاما5 بأ: �تمعا5 �لغربيw ينت� فيها » )يضا �لشذp �غم غيا" هذ� 

فكيف يا ترx نف² �نتشا� هذ� . نتشا� �`رية �nنسية �£امة�لفصل بل مع �
 wهذ� �ر� مالحظا5 ننفضها ب ïعديد£� ¸��لشذI p �لقz �غم تي² �لز

  . يدx �لقا�§ �فكر معنا فيها
 :لقد ضع �لÕتب I �عتبا�� قصد� )ال يI AZ �`كم �إلما� شيئا �

تشويهه من با" ��yية �لسي �Yاسية}ق . Yية �ل\ تش�هذ� بعض نصوص �لر
  : ]p Nلك6 �لî@ للرهينة

"oد@ يبحث عÇ� قهق)خذ¬. )قبل )حد wصحوبة ه معه بb� ة �لعساكر
 قا� .5ُÙ خلفه! "�معها _bطر. ك فاقد� لكمّ ) قد 6يا �يد��: "بز�ملهم �bعهو�
eن نرتö Nzجا5 سلم �لق�� �  .ريد ): ير�Aموالنا �*ائب ي:  )

s: كنت )توقع شيئا ما 6ëZلم )ك . N[ صلنا�ج نا عد� طو�بق ح\ 
_: .  تعلوهامنظر� �*ائب �لفخمة 5�p �*و�فذ �لو�سعة �لعقو� �bلونة �ل\

شفتيه �bتد�تw كأ: �ما خبيثا wاحظتn� بعينيه � متكئا بكرشه �bنفو
 يدلكهما برفق تw عكف عليهما صاح¿ قد مد �جليه �لقصYتw �لل6)صابهما

}دë صوتا نتيجة " �bد�عة �bنيÆ"_نت .  Þيلته Zêفا I صنعته.�تابة بأنامله
" �نة"_نت .  �;و�W فيخر¸ من فمه �خانها 6I*فخ �*ائب لقصبتها �لطويلة

  .")مامه6 يرشفها سط صينية بيضاW" �لِقْ� "�لقهو� 
*   *   *  



 

 

١٦٥

سمعت )¨يز êرA �لسيا�� صو5 بوقها أل� مر�6 تعالت �ألصو" 65�
قد �خل �bو�ب يتقدمه �Ïو�¨�: ببوقه 6قفت. ýتلطا بصو5 بوÏ� ºو�¨�: 

¬�FÆل��خلت �لسيا�� .  �`شم �Çد@�لصائح تليه �موعة من �`ر( �*ظا@ 
6wا�¸ منفوخا كضفدعة6 جاحظ �لعينÇ� تكا� يقو�ها �بن �*ائب �لعائد من 

��جه �bنتفخة( wصطنعة ): تضيع بb� ائب !بسمته*� �y�قد 6جلس âو���  
قف خلفهما صاح¿. لبس )حسن ما yيه من Ïا( -ّò  �¨يما بفر� 

نا�يته باسمه6 بل هتفت Ûياته.  �لسعا�� تغمر��6*ا( Ý ال )��. صفقتx 
 �bدينة  )طفاَ� طر�� بقسو�ٍ )قفل �لعسكر �Ïو�بة بعد ): !  pلككيف فعلُت 

نز� �*ائب بعد ): )قف . �bندفعw لر¾ية �لسيا�� �لقا�مة من �لم �bجهو�
ثب صاح¿ كغز�� هو يبتسم عندما ��¬.  êر�ها )¨يزَ ه �لضفد�ُ �بنُ  )صفق 
Ý .I طمأ: �بن �*ائب { سيا�ته�  ." )خذها �إلما@سطبل �Çيو� �ل\] 

*   *   *  
ضعُت " F} ْتÏقد تكا  يدx }ت �)Ë مستلقيا I غرفة صاح¿6 

bحُت أل� مر� . )حاسيس مشاعر لم )كن )توقع ح\ �ر� �£فكY بها من قبل
. ]نه صاح¿ يشعل سيجا�� ��يئة. ل فيغمر �لغرفة بضوئهعَ ضوW عو� ثقا" يُشْ 

̈حفُت öو �*افذ� �لصغ�Y عWÒ x( x�( :( Ð يومض  من فوº جلسُت ثم 
_: �لظال@ ��مسا6 ال بصيص من نو� سوx )ضو�W �*جو@ . جب¥ �لشامخ �Ïعيد

  اï)تريد َغَفسً : قا� صاح¿ مبد�� حشة �لصمت. �Ïعيد�
  :لم )فهم مر��� فقا�

-Aّفف من )�قك6 سيجا�� تزيل سها�Þ .  
� ّد _فرً كنُت )عر� I �لقلعة ): �لسيجا�� êّرمة ): من ي�بها ُفعَ 

مع pلك كنت قد سحبت بعض )نفا( منها مع بعض ¨مالþ �لرهائن حدً مل 6�
 I �`ماما5 : � )ماكن ال Þطر { با� معلمنا �لفقيه ) �`ر(6ب²ّية تامة

 
ً
�� ]ثر pلك. �`جرية �لكريهة مثالyَص 6كنُت )شعر با

ُ
قد ) Wال مانع . ا" باإلغما

غيبوبة )نا I ح. �لليلة �� من يد صاح¿ تنالُت . اجة ;ا لó )نÐال بّد من �
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�إلغماW .بقية لفافة �شفتها ح\ كد5 )حرº )نام¥ ��y� سبحت معلم 6 
ه �مر)تا: غY ¨هر�6W جلستا )خذتْ  .)pكر I �لصبا� ]ال ): صاح¿ لم يعد âان¿

ا@ )تذكر )نه �� )غلق �Ïا" ���W بعنف ثم ن. ..معه I ��جا5 �لقz تقبالنه
 ما لكنo )يقنت ): تلك �للفافة لم تكن من نوِ� . بعمق لم )عهد� فيه من قبل

  ."ر �خَ  » نو�ٌ .ه I �لقلعةpقتُ 
*   *   *  

يد��"_: بعض �لرهائن Îن ما�سو� )عما� "y� " N[ �" قلعة �لقاهر�"ثم ��
.  علينا òكو: )شياW غريبة عجيبة6كما يقو� �لفقيه6 ملُ مر� )خرÏ xلوغهم �`ُ 

ْ دَ �نت )الحظ ): معظم �لعائدين منهم ]N �لقلعة قد تغ5Y مالêهم حيث غَ  �
ل ر� فَ ْص مُ  x �لوجو� بالرغم من ظهو� نعومة شاملة I )جسامهم مع WÒ من �لZه!

)�نهpبو�ٍ  Yغ I  . Oناع Wكنت )الحظ )يضا �هتما@ حر( �لقلعة بهم6 هؤال
بتلك بمالبسهم �bلمس �قيe �ألصو�5 6åرسلة ح\ �أل�b� ظيفة*� "Iلكو�� "

�bز��شة �ل\ حاكتها نساW �لقصو�6 فوضعوها { �¾سهم £خ~ شعرهم �bجعد 
 )فر�� �`ر( �bمشط ��x تفو� منه ���ة �yهو: �bعطر� �ل\ يستنشقها بث�ٍ 

ز@Î 6ا _: �لفقيه6 مد�سنا6 )يضا ��x يبالغ I مر��ته ;م بسماجة )كÎ øا يل
  :يدفع ببعضنا لالحتجا¸ �£ذمر ;ذ� �bعاملة �bتم6�Ö فيصيح çضبا

-Úبا  !)عوp باهللا من )شÕلكم طباعكم )يضا! ]خرسو� يا متوّحشو:!  )
  .يا حّنا: يا مّنا:.  غفر �هللا لك يا سيدنا لو�yيك مع �yينا-

b� سطح �لسو� N[ :يّتجهو )�y� ينفّض �لرهائن منطّل { �bدينة6 
ينظر: ]N �ألفق �Ïعيد6 �: يبحث عن قريته  6Wو�;� I يمرجحو: سيقانهم

6 مد�سنا6 �غم جو� �لعصا I يد�6 ال ðر¾ { �فعها "�لفقيه"_: . ��n� Wبا�
حا� مر� Ô" بها )حد �لرهائن6 فأ�p xلك ]N ك��p ²عه . { )حد منا

Î �نتف `يته6 لم يعاxلك مر� )خرp ا�سة".  
*   *   *  



 

 

١٦٧

" �قد �خلت عليهم فجأ� Ûر�ة الفتة للنظر حيث نظر Ðتمالكُت نف
 FN["ضحك6 .  باستغر�قفُت ف�Z مناسبة ح\ ��� ]N ما _نو� عليه من حو�� 

�nميع مشغولو: 6نعم جلست âو���. �نو5 برفق من �لشاعر6 جلست âو��� 
ا( Ç� Iا�¸I 6 مz با��65 يرp xكرياتها �بن �*ائب با`ديث عن حيا� �*

تنّبه �لشاعر لوجو�x . مع نو��� عديد� _نو� يضحكو: �كرها) �لضفد�(
]N كأ( )مامه قدمها â ... Nانبه فنظر ]N بعينيه �nاحظتw ثم هوx بيد�

  :بتو�ضع قائال
-"�[ ! 

ً
 )هال

ً
  !يا مرحبا6 خطو� عزيز�.  بك سهال

.  ]ثر �شتما� لر��ة عفنة مصد�ها �لكأ( �ل\ قدمها N �لشاعرعطست
 
ً
ضعت �لكأ( âان¿6 هز¨5 كتفه êاال �£خلص من �bهمة �bنوطة ب 

 فأخذها ثم ضحك بعد ): قر) منها بضعة )سطر » 6 ثم نا£ه �لرسالة...اكرهً 
  ".بد�يتها خاتمتها فقط

 ëية ): يتحد� { öو يعلو و� )بطا;ا ) يتzفبعضكذلك يؤخذ {  �لر
 �Çلeم{ مستو�ه( Ðف*� ( xفمثال ليس من �لسهل �القتنا� بأ: :  �لفكر

يد��َ y� ية يمكن ): تمر بذهنه فكر�  بطَل� ")تفه �شق I �£ا�يخ"  �لر( 
� )نوفهم I �ل�Z""يتفو� بأنه  Fمن قو@ لم تمر" .�Yفق wسكb� يد��y� :_ لقد 

6 ¨يا��  Ûيث ال يد� p Iهنه ال تصو�� WÒ من هذ�جد� I ثقافته تصو��ته
6 نة بنت �`سwيْ كَ منه عن عمر بن )ب �بيعة سُ نتوقعها { ]شا�ته �ل\ ال 

Ý عنه من خد�� �ل�يفة حفصة ëما يتحد wبßاصة )نه ال صلة بينها  :
" oتzحسا( )كيد بأ: قبلتها �ل\ ع[ oما » ]ال �ر� �شو� �نتاب �zًبها ع

)�x 6للقيا@ بهذ� �bهمة �ل\ كنت قد �متنعت عن �الستمر�� I )��ئها من قبل 
xقيد Ðحب N[ لك �المتنا�p  .p[: @ّت �ل�يفة حفصة بال�� �;ا

ّ
 فقد )خل

�ستد�جتß oدعة _:  6xست { مشاعر����x �تفقنا عليه بعد pلك6 
يل قِ ال )��x كيف تذكر5 مَ .  )تفه �شق { مّر �£ا�يخيمكن ): تمّر {

wكيه عن عشق عمر بن )ب �بيعة لل�يفة سكينة بنت �`سò :_ ما xy� !
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oقر���  �لك . لكن ما )قدمْت عليه �ل�يفة حفصة من عمل جرح I صّممت
 من قو@ لم  بها ال بمو�قفها هذ� �bشينة6 بأنoانفÐ ): )�يها بأنo لست مهتم

"�Zل� I نوفهم( � Fتمر!"  
{ نفس  �bنو�� يصعب {F تصو� �لرهينة قا��� { تصنيف عنا� 
شخصيته { هذ� �*حو Ûيث يمÖ بw �لعقل �لقلب �*فسية �£صا�� 

مّر pلك ��و@ كأنه �هر6 )نا I : "بينها6 ) قا��� { تشبيه طو� �لوقت باyهر
من ناحية ". )صا�� قل¿ عق¥ نفسي\ �bرهقة.  نكدحالة قلق غم

 I بتلك �لبساطة )نها قد )لقت نفسها { �لرهينة ºل�يفة حفصة كيف نصد�
ترx هل فقد5 عقلها Ûيث ال تباN ): . �لشا�� )ثناW �نشغا� �*ا( I �لصال�

جل قد ير�ها )حد مصا�فة » تأp àلك I �لشا�� عالنية فتكو: فضيحة âال
هو كيف لم ي�Zها يغا�� �t :Õbنبا ل�Õثة يمكن  ïقبتها� Yتطي N[ بها xتؤ�
يد�� ): y� مثله صعوبًة معرفة ïال يطيق }مله x�� ها�ط عليه بكل{ :(
 N[ تهالكة تسلقها يرجع �صفهاb� رصوفة با`جا�� �ل\ _: { �لسيا��b� لعقبة�

هو �لص¿ �nاهل ��x لم يكن يعر� عهد �bلكة )�x منذ مئا5 6wلسن� 
 p[ 6wعجيبت wلفونوجر�� بالنسبة ]�ه }فت�تا�يخ ميال��6 ��b� :_ xذياُ� 
بِْج بِْن  oموسو�لم يسبق ): ��هما6 فضال عن ): ير�� �سم �لفوهر� هتلر 

Wو�£� باbناسبة فلم )فه. جرينتش { öو سليم �: )x }ريف ) oم مع
�£أ�يخ للطفل ��مI o مصحف ) كتا" كما I �`و�� �£اN بw �لرهينة 
�*ائب6 =: ينب� ): ي�� �لÕتب معنا� I �;امش كما صنع مع )لفا� 

x5 يمنية )خر�Yتعبفجأ� سألo �*ائب مبا��: ":  
- ïAكم عمر  
- x��( ال!  
-  َ � لك I مصحٍف ) كتا"ï يؤ�F مْ )َل  
  .�لفقهاI W بال�x يؤ�خو: ألال�هم فقط -
- ïنتم(  
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  ."نؤ�� bو�سم �لز��عة -
�آل: ها » xp بعض �*صوص �ل\ تد� { صحة ما )قو�:  

يد�� �`اN(توقف نظرx عند بعض �لصو� �ل\ )لصقها "y� ( 6ائط`� }
 I لشك بأنه قد �ستعمل� Àامر� :_ :spلك ال )��x كيف �ستطا� لصقها6 

صوٌ� متكر�� لفتيا5 �يالp 5هبيا5 �لشعر ¨�º �لعيو: لم )شاهد ;ن  .لعابه
àحيا I 

ً
قا� N مر� ]نه يقو@ بقص صو�هن من بعض �لصحف �bجال5 .  مثيال

 _نت هنالك )يضا بعض صو� ألشخاص .�ل\ تصل ]N �*ائب من بال� مدخل
هذ� . � �لفوهر� هتلرهذ� صو�" :_: يقو� _bعلم �لعا��. بألبسة عجيبة

_:  .")ما هذ� �لشيخ �لوقو� فهو �bختا�6 عمر �bختا�. موسليo ملك �لطليا:
مزهو� بأنه يعر� �لكثÎ Yا )جهل6 ف���Ö تعا�ا عندما يكلمo عن سماعه 
ألخبا� �لعالم من مذيا� �*ائب6 بأنه �لوحيد ��x يقو@ بتشغيل pلك �nها¨ 

خا�¸ )سو��� )يضا��x يلتّف لسماعه حشد zمن �*ا( ��خل �لق Yكب  .
_: يضحك مo ساخر� . يعر� � �ألقا5 �يع �bحطا5 �لرمو¨ �أللغا¨

�آل: ستدº ساعة بج بن معلنة �لساعة �لر�بعة مساWً بتوقيت "  :هو يقو�
كنُت )ضحك  "...�آل: موعد تعليق يونس Ûرx من ]�pعة برلw. جرينتش

îديد {بتعجب ;ذ� �لn� @"" . وö zر�ت �لسيا�� £خر¸ من بو�بة �لق{
 5�p سبا: ): تمّر بها �لة`� I 5 �لشو��� �لضيقة �ل\ لم يكن�p دينةb�

مرقت بنا �لسيا�� من �Ïا" ! ّل )كø من شخص ) شخصw]طا��5 )�بعة تُقِ 
W ُشّقت بهذ� �لكبY للمدينة لó نتسلق بعد pلك عقبة مرصوفة با`جا�� �لسو��
�bعّد� للقو�فل 6x  ."�لطريقة منذ مئا5 �لسن6w منذ عهد �bلكة )�

Îا يستحق  �لوقو� ]¨�I �W �لر�ية كذلك خاتمتهاp[ 6 بغتة يفاجئنا 
xدb� هذ� N[ أ: �;ر" )مر سهل�لَْو _: . �لرهينة با;ر" �: مقدما65 َ

َ
( xتر

عه من تنفيذ� من قبلï نعم bا�p �ستمر I من �لسهولة بهذ� �Õb: فما ��x من
v �لعهد  zقد �نت�لعبو�ية �ال�تها: � تلك �bد�ï ثم كيف يفكر I �;ر"6 
منهم )بو �لرهينة نفسهÎ 6ا هو كفيل ببث ��أ(  6wو�يØ� َو�� { خصومه£ِ
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 به6 �£ا@ I قلبهï )@ كيف يفكر I �;ر"6 �ل�يفة حفصة متعلقة بل هائمة
هو من جانبها مشغو� بها حباï بل كيف يهر" )مامها بعلمها غY خائف ): 
تبا�� فتبلغ عنه �ل�طة6 ßاصة )نه جرحها حw لم يستجب إل`احها عليه ): 
 wصنعته �ل�طة ح x�� ما ïهاYحيم حسب تعبn� N[ لويصطحبها معه 

ما �لعقبا5 �ل\ قابلته I �لطري ïبلغ �يا�� �كتشفت فر��� wفعل ح �pما ïق
قومهï هل �� ]N �لعيش ��b� I كما _: حاÝ قبالï )لم يك �� ): يقبضو� 
يعاقبو� عقابا )�@ )عنفï )@ ظل يسكن حقو� ����  xعليه كر� )خر
�لقصب كما _نت Þتبئ به )مه هو طفل tنبا bثل pلك �bصïY ترb xا�p لم 

ألمر تر�نا I عماية منهï ما ��x منعه من pلك6 هو سا�� يوضح *ا �لرهينة �
�ألحد�ïë مر� )خرx ]: قر�� �;ر" ال يتخذ بهذ� �ل²عة تلك �bباغتة6 فضال 

ëللحظة كما حد�لقد _: �لفر�� عقب �النتهاW . عن ): يتم تنفيذ� I �£و 
يد�� �`اb� Nسلو�y� من �فن صاحبه:  

 �نتهاW �ألصيل sطباº �لليل �لعابس سكو: �bق�Æ �� �لصمت بيننا مع"
  ]N )ين ستذهبï :قالت متسائلة. �bوحشة
  !]n� Nحيم -
- ïيب بغضبt �p6 فلماW  )سألك بهد
  !هذ� طب� -
  !��ئًما" حاN")نت ! ليس هذ� طبعك -
  !_: pلك قبل هذ� ��و@ -

_: فمهما �لعذ" . ..�قZبْت مo )ك6ø )كø من )x يو@ سابق. �� �لصمت
لم ! عيناها مر�زتا: { عيo �للتw هربُت بهما بعيًد�. يت�م )ما@ جÂ مبا��

لم )ستسغ . )ستطع ): )قابلها جًها لوجه6 ): )تكيف ح\ بمجر� �nلو( معها
» تهز 6قالت قد م% �لوقت ]N �لظال@ ��yمس! pلك6 �بما �عبًا �هبة 
  !خذ¬ معك :جًها لوجه6 بصو5 جا� حا¨@كت~ تريد ): )�جهها 

-ïين( N[   
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  !]n� Nحيم -
- ïجحيم x(  
  !��x ستذهب ]�ه -

.  _نت جاّ�� حا¨مة6 بصوتها �bبحو� �bحبب ]N قل¿.  لقو;ا��تعُت 
بعقل 7Zقلُت ب: àسيد!  

  !ال Þاطبo هكذ� :قاطعتo ب فز�
- ñعزيز!  
ْ� موقفك - حد� 

ً
  !كن �جال

- ïديد�{ oموقف تريدين م x(  
-  ïoهل }ّب  
  .نعم -
- ïحبك( oتثق بأن   هل تؤمن )
  !�امرÀ �لشك p Iلك! �بما -
 :قلت لك -

ً
  ! كن �جال

  !�ر� نز� �@! سمعت منِك هذ� من قبل -
  .ليس �ًما فا�çً �آل: -
ما هو طموحك6)عر� من }بw! بل هو �ر� �@ - !  
  ! �لطمو� مر� )خرN[ 5َxُعدْ  -
  !حقيقة ال مناص منها -
  !�`قيقة )نَك ال تفهم -
- wال }ب wقيقة )نِك تطمح`�!  

 ثم قالت
ً
  ! خذ¬ معك:قلُت لَك  :تمالكت )عصابها قليال

  !�@ فا�� -
  !)نت جبا: -
- Aنظر I.  
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تمالكْت )عصابها تظاهر5ْ بأنها تصلح من شأنها �ستد��ö 5وx قائلة: 
  !تر�كلن )

  !ست�Zينo كرًها عنك -
ثبْت  قائمة حيث )خذ5 حجًر� من �أل�å £قذفo به6 لكنo كنت قد 

لم )توقف . فابتعد65ُ �نهالْت خل~ �`جا�� �bقذفة منها ا:نَ )طلقت لسا´ �لعِ 
عال صياحها بصوتها �bبحو� ��x )حبه يطرº مسام�. برغم ]شفا´ عليها  .

ا� �bطلة { �لو��b� xوحش �bنحد� ]b� Nستقبل تلّقفتo ظلماn� 5ب
�bجهو�6 )نا )توقع صوتها ) حجًر� مقذفًا منها سيقع { ظهر6x لكنo كنت 

 ýلًفا ��þ صوتها 6قد قطعُت مسافة _فية I طريق جديد مؤ�b� N[ 7ستقبل
�لطب� ��b� xبحو� �bحبب ]N قل¿6 pكرياà مع صاح¿ �bرحو@ �Ïو�¨�: 

  :فدغت �Ïغلة �)سه6 ¨مالئه �nند �bنشدين
  يا �هينة 

  مك فاقد� لك)قد 
  ".!�معها _bطر

مع هذ� فهناA { �*احية �ألخرx عو�مل متعد�� َكَفلَْت للر�ية �غم 
� WÒ موضو� �لر�ية �pته. pلك ûه �*جا�(�الختطا� �ال�تها:p[ 6 هو : 

و� ال باÞ :( �FÆbتطف �`كومة صبيا صغ�Y بال حو� ليس باbقب. )مر غريب
لة ) معا�ضتها بل ال يعر� شيئا �ضحا عن y� بمعا��� Ý ال صلةال طو�6 
�لسبب ��x حد� با`كومة ]N �ختطافه حرمانه من �`رية �ألهل �لوطن 

. يا:�للعب �ألمل �الطمئنا: �لعيش عيشا طبيعيا كبقية �ألطفا� �لصب
eَِ �لقبُض بها { �لرهينة

ْ
ل
ُ
�� بقية . هناA )يضا �لطريقة �ل\ )( þ�لو ): �لر

�£فاصيل �bتعلقة باألمر ): �nنو�6 حw �نقضو� Çطف �لطفل6 ]نما _نو� 
يقصد: �بن عمه لوال ): �بن �لعم6 لعلمه باألمر قبل صو;م بدقائق6 �خت~ 

6��y� I oمامهم من سبيل ]ال �لقبض { طفل ��خل �لفر: �لطي( � فلم ðد
 I لسال@ ح\ اليقا� ]نهم فشلو���خر من �ألI �Ù نفس عمر� تسديد� للخانة 
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5���̈ �لر�ية تشويقا  تنفيذ )�مر �`كومة يعاقَبو�6 لو ): �لر�þ فعل pلك ال
�sهاشا حبسا لألنفا( .  

�*حو ��x �)ينا� I �لر�ية )مر قد يظن بعض �*ا( ): �Þاp �لرهائن { 
لكن هذ� غY صحيحp[ 6 هو تقليد معر� . خاص با`كم �إلما� I ��من

قد ما�سته �ما �لقديمة6 ما�سه I �لعz �`ديث . منذ قديم �لزما:
كما طبقته . �الستعما� �لÆيطا¬ I �;ند6 �الستعما� �لفرنI Ð شما� )فريقية

عرفت �لعقو� �ألخ�Y لونا .  قبل �لعz �`ديث فيما بينها�`كوما5 �أل�بية
�خر من �لرهائنp[ 6 كث�Y ما �تطف بعض  �ألفر�� ) �nما�5 طائر� ) حافلة 
 مؤسسة �مة فيحتجز: من فيه من �لب� ( Nما �zيهجمو: { م (

� قطا� غز� . مهد�ين بقتلهم ) بنسف ��p[ :Õb لم تُْدفَع ;م فدية òد�نها
يلجأ �لفلسطينيو: ûما سنحت ;م �لفرصة ]N �لقبض { بعض �nنو� 
�لصهاينة للمفاضة بهم { ]طال��Ù º �ألبطا� �لفلسطينيw ��ين يعتقلهم 

  . �إل�Ùئيليو: ظلما عد�نا
فع¥ سبيل �bثا� ×د I كتا" �بن : كذلك عر� �لعر" قديما )خذ �لرهائن

Æإل: "عبد �ل���غÆ "�*مرn� I xاهلية قد مر �لضحيا: � ):" نبا� { قبائل �لر
)نه ُ ... �لقيس I �ياسته حكومته �هر� �ألطو� ح\ قتلته عبد ِ� Yبألف بع x

فقبلت �*مر �yية6 قبضت منها   �لرئيس �لÕملة�6صطلحو� عليها6 =نت �يةَ 
Yثبت �*مر { )�بعة نفر _. �سمائة بعمن عبد �لقيس  نو� عندهم �هينةثم 

 فهذ� _: سبب �`ر" بw �*مر عبد �لقيس ح\ _: .I با´ �yية6 فقتلوهم
�لفناW فيهم Aيعمر �هينة عند ."�;ال wلقيط ب �=: �لشاعر �nاه¥ �bعر 

" �إلينا( بعلم �ألنسا""� . كx² عن قبيلته ]يا� ح\ ال تتمر� { �لفر(
b� للو¨ير Éمن �بيعةغر xÙ( يديه I :_ من�� Aمن ملو Õقُضاعة  )ْ: مل

� با:6 َعوْ  غYهم6 فيهم َسُد( بن َشيْ د7 عَ  من جو� مَ غYهم6 فوفد عليه فدٌ 
 َêُ بن 
F
� بن عمر بن ُجَشم بن �بيعة بن ¨يد يبا: بن ثعلبة6 َعوْ شل بن بن pُهْ  مل

ْحيا: Fمِ  منا� بن �مر �لضF*� 6xُِجشَ رل بن هال� بن �بيعة بن ¨يد منا� م بن pُهْ 
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ْحيا:6 فلقيهم هذ� �Ïَهْ  F6 فسأ;م ):�لضþلو� خِ يُدْ  ر� Iِعّد� من يسألو: فيه .
سَ 
ُ
مو� I �أل

F�6 فأطلق ;م �يعهمفþهر�Ï� لتهم� � 6xاحتبس ثم ]نه �� ف... ا�
 قومكم آلخذ عليهم �ئتوÀ بر¾ساW: عند� بعض �لوفد �هينة6 قا� للبقيFة

sال فاعلمو� )¬ قاتل )صحابكم مو�ثيقهم بالطاعة 6N . قومهم N[ فرجعو�
  ...". بذلك

 N[ 6سلم £و�( :_ x�� 6¬أ ُغَعيْم بن مسعو� �لَغَطفاn ºندÇ� �� غز
�لُقَرِظي�b� } wدينة �bنو��p[ 6 )قنع ��هوَ�  w��b� :�حيلة )فشل بها عد

" مطاÏة �w��b بوضع بعض �جا;م �هائن yيهم ح\ ]�p ما �نقضت بوجو
�bعر�ة بهزيمة �ألحز�" لم يغا��هم ���bو: �ئدين ]N مكة تا��يهم حدهم 
 :( w��b� هميو�جهو: êمد� )تباعه6 هو ما ال قِبَل ;م به6 � �لوقت �pته )

 �هائن بغية تسليمهم bحمد � ��هو� سو� يطلبو: ]�هم ]عطاWهم بعض �جا;م
 ºخفاsيتقو� ��Î 6ا _نت نتيجته قو� �لشك I قلب � فريق tا� �آلخر 
 wتَْركهم �لقرظي �� �لعد�¬ تماما عو�� �bكيw من حيث جا¾�b�
 x�� ºيثاb� نتهاكهم�يو�جهو: حدهم مصYهم �ألسو� جز�W خيانتهم غد�هم 

*� wب  .¿ عليه �لسال@_: بينهم 
� حر" موË بن نصI Y بال� �bغا�بة6 بعد ): هزمهم )Ù منهم 

  فصانعه صاحبها يُ ة�6¬6 ثم تقد@ ]N سبت�نتN[ Â �لسو( �أل
ْ
ا: �لغما�x يَ ل

قر� عليها �سZهن �بنه )بناW قومه { أف6  =: ن�zنيا6با;د�يا )pعن للجزية
بذلو� Ý �لطاعة �ل�)x بقيةُ  فلما. �لطاعة Ëوb بر ما نز� بهم �ستأمنو�Æ6 فقبل 

 َ منهم 
F
vعليهم  . Yبن نص Ëيضا غز� مو( Wصحر�طنجة �فتتح ��عة 

خذ �هائن �bصامد� ) 6 لسلطانهفأpعن �لÆبرُ 6 تافياللت )�سل �بنه ]N �لسو(
pلك سنة ثما: ثمان6wفأنز;م بطنجة : x حسبما جاI W كتا" �لسال

  ". �الستقصا ألخبا� �bغر" �ألق5"
تكر� )خذ �لرهائن { مدx �£ا�يخ �إلسال� بw �لفرb� ºتحا�بة :

 I (غر""فمثال نقرb��نبسط : "البن عذ��Ï� "xيا: �bغر" I )خبا� �ألندلس 
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عبد �bلك بن )ب �مر { �لغر" ما �ال� ]N سلجماسة6 { تلمسا:  ملك
ق. تيهر5N[ ضحا ¯¶·�ألندلس سنة  فل��ستخلف { بال� �لغر"  6

N[ �zن�  �لغا¨6x فأقا@ بفا( مد� 
F
ف { فا( عبد �هللا بن )ب �ألندلس6 خل

�مر6 �بن )( �bنصو�6 ثم تال� ]سماعيل بن �Ïو�6x ثم تال� )بو �ألحوص معن 
عبد �bلك  zفها �بنهبن عبد �لعزيز6 بe فيها ]N ): تو� êمد بن )ب �مر6 ف

�bظفر ]b� Nعز بن ¨يرx بن عطية6 قد �ستحكمت ثقته به حسن �)يه فيه 
 { ): يعطيه �bعز عد� من �Çيل �لسال� òملها � µ¯·فا( سنة  فوال� {

فاستقامت طاعة �bعز6 .  �هينة"معتz" :{ �بنه �bسO سنة ]N قرطبة6 قبض
 N[ قا@ �بنه بقرطبة(لة �لعامرية6 فان�z  ): نشأ5 �لفتنةy� نقرضت�

  ...".معتN[ z )بيه
�تب صال� �yين �لصفدI x تر�ة �لقاq { بن êمد بن êمد بن 

)عو�: �*I" :z كتابه) ه°·µ·- µ°(نz �هللا  zقد )خذ� " )نه" )عيا: �لع
�بن فضل � �£تا� I نوبة قا¨�: هو �لقاq بد� �yين êمد بن Yبن شق�هللا 

 مد�6 ثم ]نه تنكر
ً
  �ألثY �هينة ]N بال� )�pبيجا:6 بe عندهم معتقال

ً
êتاال

 يوسف6 توصل ]N :فنو�x عليه6 فاخت~ بتÆيز شهرين6 سO نفسه. هر"
 N[ يدÆبعثه { خيل �لصل ]N حلب6 فأكرمه نائبها  6Yفق x¨ I ال�Ï�

 FÙُ.به )هله �مشق6  :=  xسنة ]حد vقدمه ]N �مشق I �ا�x �أل
 .]لخ.. ."ئةاسبعم

�منهو� _نت sبا: �`ملة �لفرنسية { مI z نهاية �لقر: �Øامن ع� 
ثا�5 { �لفرنسيw عد� جيوÚ نابليو:6 ضد �;امة كز �bقامة �مر)حد 

 �الهاN سيw بعض�لفرن ُق نْ شَ  �: ): َفُفّت I عضدهم  من �@قلF )ثو��5 خال� 
 ابر �لعائال5)كÞ� Nاn[ pا �لفرنسيو:  خر مر�� � .عيا: �لعلماW بها�أل

فد عليهم شيٌخ من : )Ø� [ Nو�� هل �Ïح�Y عن)�هائن � يتوقف  

���نتz { بونابرI 5 �س معا�n�6 Aها� هم ]Nشيو� بال� �bغر"  
�Ïح�Y {  لفw من �جا�)�� �ستشها�  �نتهت باستشها6 s: _نت قدمتتا�ة
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�خر سبعينا5 �لقر: . �اعية لسÕنهابا�� إمر نابليو: ب) ثم å�6 �منهو�)( �
�bاq _نت هناA )¨مة �لرهائن �ألمريكا: I ]ير�:6 �ل\ �متد5 قتا طويال 

Aه �نذ�û نت حديث �لعالم=�ثY من �� �لعالم �Øالث تلجأ ]N . جد� 
قا� )قا�" من تريد �لقبض عليه Îن )فلت من قبضتها فر ها�با �Þاpهم �عت

  . �هائن � �Æt { تسليم نفسه
sيضاحا bوضو� �لرهائن I ��من �إلمامية )سوº ب�W من �£�z بعض 

6 )مê wمد { ��Ænلفقر�5 من مقدمة )طرحة �bاجستÇ� Yاصة باÏاحث 
-¶®¯®( I ��من I عهد �bملكة �bتو�ية ��مانية نظا@ �لرهائن"عنو�نها 

ليس ثمة ظاهر� سياسية �جتماعية حظيت باستهجا: نقد معظم : "قا�)". @«°¯®
b� Iملكة �bتو�ية ) Hostage system (�لكتا" �bؤ�خw مثل نظا@ �لرهائن

 سوx من بعض من ))«°¯® -¶®¯®(��مانية 
ً
لم تلق هذ� �لظاهر� قبوال 6 F� �

Oالئل تؤ�د ): �لرهائن » ظاهر� قديمة  . لإلمامة من جانب �سy� :( مع
حضا��5 6 ليس I ��من فحسب �� I لكنخذ ): ظاهر� إف6 خرx قديمة)

 Fية }و�لة �bتوy� عهد I لرهائن�N[ � بوسائله Öنظا@ قائم بذ�ته حيث تم 
بيت �*ظا@ فرå �لوالW لإلما@ �bتعد�� مقاصد� çياته �ل\ تتلخص I تث

مع نهاية عهد �لعثمانيI w ��من سنة.للمذهب  ®¯®¶ I ظهر �إلما@ طموحا( @
نه )شجعه { pلك  6@®®¯® ¨يا�� �bساحة �ل\ تقع }ت نفو�p منذ صلح ��:

مع pلك جد . تر�A لم تكن هناA قو� حقيقية تستطيع منافستهبعد خر¸ �أل
Û ال��إلما@ نفسهÏ� سائر } �pنفوفÕ: 6 اجة ]N ]عما� �لقو� لبسط سيطرته 

�سع ºستخد@ نظا@ �لرهائن { نطا� :( . يبد(N[ لك ليس فقط : ��فعهp 
يضا فرå �لز�مة �لرحية من خال� ³ل )لكن 6 فرå �لسيطر� �لسياسية

 6xذهب �لزيدb� ت ��ية{ Wالنضو�� } wمني��s²من ثم  �6: لم يفرضه ق
لقد مثل نظا@ �لرهائن �حد� من )بر¨ . �هم �إلما@] ��ين ينتO �6لوالW آل� �Ïيت

óلb� للنظا@ �إلما� Ëالحظة ): نظا@ .  مظاهر �لعنف �لسياbدير باn�
لة �لعثمانية _: جز�Wً من �bها@ �ل\ )�� { تطبيقها y� عهد I لرهائن�



 

 

١٧٧

 تذكر �bصا�� �£ا��يةI 6 حw ): �ألئمة �لعلويw بعض �لوال� �ألتر�A كما
 - ه¼¶¯5(توسعو� Î Iا�سة هذ� �*ظا@ ال سيما I عهد �bطهر بن �� �yين 

®½µ·@ (¬لعهد �لعثما� I ا _: عليهb تطبيق نظا@ .  خالفًا I هذ� �£وسع
 -هµ°·®5(شد ضوحا منذ تسلم �إلما@ ò- )صبح منهجا )�لرهائن �Ù: ما 

®¯¹¶@ ( @� Wصنعا I كم`�s: _: قد ما�سه قبل 6@¶®¯®مقا�د �لسلطة  
̈عيًما �حي� هذ� �£ا�يخ عندما _: يما�( نفو�p باعتبا�� ]مامً   ا للطائفة ا 

   .�لزيدية
]: �£ال¨@ بw نظا@ �لرهائن خضو� )هل ��من لسلطة �ألئمة �`Õ@ قد 

: 6يال { _هل �*ا(شª مع مر� �اليا@ عبئا ثقÆسع منهم يع�بد) قطا�  
 N[ فرطة �ل\ يتبعها �إلما@ ح\ تطو� �المرb� ر�زيةb� عن ضيقهم من �لسياسة

لعل �bقامة �لقبلية .]عال: بعض �لقبائل �Çر¸ { �لسلطة �إلمامية 
يق �bسلحة �ل\ شهدها �لريف ��مo منذ عقد �لع�ينياI 5 حاشد �لز��ن

WيضاÏ�لخ ��ل قاطع { �فض  ]…خوال: �bقاطر� �لضالع �يمة مر�� 
ºمنذ .سياسا5 �إلما@ �ل\ يمثل نظا@ �لرهائن )سو) مظاهرها { �إلطال�ئل ) 

ل بعض شيو� �لقبائل بَ �بعينياÞ� 5ذ �£عبY عن �فض نظا@ �لرهائن من قِ �أل
 صفو� ة �إلما@ من خال� �النضما@ ]Nل Ç� Iر¸ { سلط� تمثF  جديدً ìً نْ مَ 

�bعا�ضة �ل\ بد)5 تتشª �نذ�A من �موعة من �bثقفw ��ين نزحو� ]N مدينة 
�ps _: �ألئمة �`Õ@ قد )سهمو� I جعل نظا@ �لرهائن )حد )عمد�  .عد:

̈عزعة �ألمن �الستقر�� بسبب   I ��حكمهم فإ: هذ� �*ظا@ قد ساهم بد
 كما ): حر�ة �bعا�ضة ��منية عملت � ما .ه من �لقوx �لقبلية�فضه مقامت

   .بوسعها { �لتشهY بهذ� �*ظا@ من خال� صحفها )�بياتها
Iهد هو تبيا: ما غفل عنه �Ïاحثو: ���yسو: ��ين ��ز� �هتمامهم 

Ns خرx ;ذ� �*ظا@بعا� �ألعمق ]N �أل){ �Ïعد �£ا�ي.6 لم يتطرقو� بصو��  
�ثا�� �لسياسية �الجتماعية �*فسية { ضحايا�6 ��ين Ïث بعضهم سنو�5 

يهمpق هذ� �*ظا@ ب� لقد طُ . خلف �ألسو�� ينتظر: �Çالص �لعو�� ]N )هلهم 



 

 

١٧٨

̈عماW �لقبائل ��منية ��ين �عتقلتهم   Wخاصة )بنا 6:Õة من �لسò� }
يهمp Wالحرصت { ]��� تنشئتهم �لعقائدية  �6لسلطا5 �إلمامية لضما: 

�لسياسية { )سس ثقافية تدين بالوالW لشخص �إلما@ �تم ]`اقهم I مرحلة 
wيشn� xها¨ �إل���nلشبا" با�:¬�Æل�  .  �yفا� 

 �لطرb� ºتبعة I )خذ �لرهائن �يف _نت تتم عملية �bناقلة قد بيّنا
. بن �لشيخ �هينة��� ;م6 عد@ قبو� �إلمامة بغY للرهائن عند �نتهاb� Wد� �bحد

: نظا@ �لرهائن _: نظاًما قائًما بذ�ته Ý ]���ته �جر��Wته �bحد�� أيؤ�د ب هو ما
 كما تطرقنا ]N مسألة تعليم �لرهائن تربيتهم b� Iعتقال5 .قو�عد� �bنظمة

�لسجو: 6��( مبد) x _: يكر� نوعية �bنهج �x�� Ë��y _نو� يد�سونه 
ظيفته �أليديولوجية �ل\ _نت Þد@ مصالح �لطبقة  �6لوالW لشخص �إلما@

 كما تطرقنا ]N تأثY �لسجن { نفسية �لرهائن6 .�`اكمة �bؤسسة �إلمامية
ضحنا مصا�� ما�ة �لرهينة6)  I ضاعهم(تنا*ا �`الة �لصحية للرهائن 

 َ� �bعتقال65 
ْ
�ألعر�� I نظا@ �لرهائن عموًماy� xين)  . �حا*ا ]بر�¨ �

نظا@ �لرهائن �bحو�I x عملية بسط �لسلطة �bر�زية للمملكة تثبيت ��ئمها 
نتيجة bا )بدته �لقبائل I بد�ية �ألمر من خضو� �ستÕنة tا� تطبيقا5 هذ� 

هائن { معظم  قد صاحب عملية بسط �لسلطة �bر�زية تعميم نظا@ �لر.�*ظا@
مناطق ��من �لعديد من �£مر��5 �النتفاضا5 �ل\ ع5Æ عن �لرفض ;ذ� 

هو ال يز�� ¹¼¯®خذ به �إلما@ ò- منذ مبايعته باإلمامة �@ )��x  �6*ظا@ @
̈عيم �� للطائفة �لزيدية  تنا*ا تأثY نظا@ �لرهائن { �`كم  كما.�ر� 

ضحنا كيف(فساعد I با�§ �المر {  6 لعب �ً�� مز�ًجا�bلó �إلما�6 
̈عزعة هذ� 6 فرå �لسلطة �bر�زية توسيع �قعتها ثم }و� ]N �مل من عو�مل 

  ."�لسلطة
 حياته -�إلما@ �لشو=¬: "عبد �لغo قاسم çلب �ل�ح¿ I كتابه. يقو� �

 �إلما@ بأخذ  يعo ): يقو@6"نئنظا@ �لرها"� I ظل حكم �ألئمة رِ عُ ": "فكر�
� )عما�هم بw �لعا�� �Øامنة ع���Zين ت�� ëنت . �لرهائن �ألحد�=



 

 

١٧٩

�لقبائل تستبد;م � بضعة )شهر بغYهم من �لصبية6 بذلك تضمن �إلمامة )ال 
̈عماW �لقبائل با£مر� { �ألئمة �Øو�� ضدهم 6 =: شيخ  يقو@ )�ا¾هم من 

 �ò Ý y هو نفسه كرهينة ) يأà بأخيه ) يبد� �هينة�لقبيلة ��x ال 
. "جديد� �بe هو I �`الة �ألv �هينة مدx �`يا� xy �إلما@ �`اكم

�لقبائل �ل\ " 
ُ
 منها هذ� �لرهائن _نت تتوv �إلنفاº { طعامهم 5ْ ذَ خِ )

  فÂ �ل\ ترسل ]�همb� Ù6حبوسn� I wر�ئم �لعا�ية) �ذلك تفعل 6ملبسهم
يرx �لقا�§ ): ".  تكت~ �إلمامة بأ: تقد@ �bسكن �لقيو�b�6أكل �bلبس

�يته سYته � I ؤلفb� Ýا� ما يقوF�ُ يتفق تماما مع wهذين �لكتاب I Wما جا
���تية معا عن هذ� �bوضو�6 s: _نت �لر�ية نفسها لم تتطرN[ º ): )حد� _: 

فاتهم I معتقلهميز� �لرهائن ) ): )هليهم _zنو� يتكفلو: بم.   
zلق� I كذلك )سلو" حيا� �لرهينة Aهنا]نه )سلو" حيا� غريب ال . 

]نه )مر جديد بل غريب . يمكننا ): نتخيله مهما بذ*ا من جهد I هذ� �bضما�
قا( )فظع �لقسو�6 �ر@ )شنع �إلجر�@ 6pيقو� . علينا بل شاp )شد �لشذ

يد�� ��x �لقyمفتتحها� I دينة: "صةb� كم » �يلة هذ� ! �شاهدتها أل
خِ 
ُ
ُِض 5ُ ذْ مر� عندما ). �لقاهر� بw �هائن �إلما@:  I قلعتهاُت عْ  من قري\ 

َفة")خذ¬ 
ْ
 �bالبس �لز�قاW قَ " ُعكp @وَ نْ �إلما ً� wمن ب ày� من بw )حضا: 

wتبقb� ñÙ( تنفيًذ� لم يكتفو� بذلك6 بل . سو�عد )فر�� xy�)خذ� حصا: 
ت فيه حد� هطو� �ألمطا� £تيح *ا مشاهد� . لرغبة �إلما@ Fخف 

ً
_: يوًما معتدال

 "]نه . _: �nو صافًيا. �bدينة �لقرÏ� xعيد� �bتأل�ة فوn� ºبا�
F
شهر " :َعال

يد��6 . �£أهب للحصا�y� ¥كنت مع ¨مي"Nيد�� �`اy�" 6كما يسمونه } 
�بما £قا�" �لسن6 �بما ! ال )��b xا�p )حببت صد�قته.   ��� �*ائب �لعاNسطح

AZشb� مله { . لعملنا�كنت قريب �لعهد I م�� �*ائب6 نائب �إلما@ 
 ْ�
ُ
( خِ �bدينة ما يتبعها6 عندما )خذÀ ق�²ً من قلعة �لقاهر� معقل �لرهائن6 

ْ
 ُت ل

W���̈ �ل\ �عo بها ¨مالþ �لرهائن )نا )تذكر 6من بو�بة قz �*ائب  .نظر�5 �ال
خِ  كنت { علم بأ: بعض

ُ
ذ�N[ 6 قصو� �إلما@ بعض نو�به �لرهائن قد )



 

 

١٨٠

)مر�ئه6 "�����نت )سمع ): بعضهم قد تمكن من �لفر��6 �Ïعض قد ". �
�ل�x�� W لم )كن .  فكبلو� بالقيو� �`ديدية I قلعة �لقاهر� مدx �`يا�6فشل

( oيد��"عرفه هو معy� "ما هو عمله �بما 6لم )كن )� )x تفسY يقا�! 
oلصغر س .  

- �يد��" من �y� " �  .ملُ ا لم يبلغ �`ُ ): يكو: صبي
�لفقيه �لسجw )يًضا معنا �b�ف بتعليمنا �لقر�:  هكذ� _: يقو� )ستاpنا

�لطاعة I قلعة �لقاهر� معقل �لرهائن å�لفر.  
يد�� " يقو@-y� " �وَ "ا بعمل حا� Fلط�Ò�."  

عندما تبد علينا �`�Y يقو�:  
- "Òخصيّ " �لطو�b� و:هم �لعبيد.  

øك( �Yف���� ح.  
  .هتُ يَ ْص " خُ  �5Ç هو من تُْ�َ -

öتا� )كø )يًضا من جديد متأwb ;ذ� �لعمل �لقا6Ë فيقو�:  
 مشينًا-

ً
خر ðب ): يكو: فاقًد� )x بمعo �. .. لكيال يما�( عمال
  .لرجو£هx( 6 بمعo �خر �جًز�

öتا� )يًضا6 فيقو� بغضب:  
  مفهو@ï.   هذ� يك~-
  .�لفقيه" ِسنFا" غY مفهو@ يا -

قاحة6 فنصيح بنشيدنا  قًحا ) �Æيعت :_ x�� ما�n� ضبًا لر�ناç @يقو
  :�bعتا�

  ."لخ] .. لو�yيك مع �yينا6 غفر �هللا لك يا سيدنا-
*   *   *  

" 
F
م�*ا I " َسِفْل "o ب	تْ رَ _: ]سطبل �Çيل �سًعا تنبعث منه ���ة pك

�ة �َ :�nبل��  ْ ëِ ِبو�)صو�Ï� 6 5قر �Î :�YØزجة بر��ة �£* �لعجو�  
�yجا¸ ��bعجة لقدمنا بينما _نت تنبش بأظافرها )كو�@ �لسما� باحثة عن 



 

 

١٨١

5��`� .y�x حريًصا { بقاW �*و�قيس �*حاسية { �قا" كم _: 
:�YØ� ! I قع )صو�تها �bوسيe يطربû oما مر�5 بَسِفْل ���نا �لري~ ) :_

 عَ ا� �`مI Y جبلنا _نت يُ ح\ �nِمَ . �bر�� ) عند �*بع
F
ق { )عناقها تلك ل
 با��I 5 �لطرقا5 �ألجر�( �*حاسية �لقديمة �ل\ }ّذ� �*ا( �ألطفا�

)ما )بقا�� . لم )شاهد I ]سطبل �*ائب pلك �لو�سع سوx بغلتw فقط. �أل¨قة
عندما تملكتy� oهشة .  �`لو" فI Â مÕ: قريب من با" قÇ� �zل~

 
ً
يد�� باإلجابة قائالy� ¥مي¨ oسعف(:  

v عهد� سيف �إلسال@ �ألمN[ Y قصو�-هم6 ال  �Çيل يأخذها �إلما@ 
  .و: سوx بعض �Ïغا� �`مYقُ بْ فُ 

لكo ال )جد ³اً�� �حًد�- !  
)مثالك �آلخرين- Nمثا( !."  

   *   *   *  
يد�� �`ا6N كما òلو للبعض تسميته6 نق% مًعا "y� ¿كنُت مع صاح

بعًضا من )قاÎ 5ٍتعة I �لساحة ) Ï� Iو�بة �لرئيسية حسب �لعا�� �لصباحية 
ثم يضّمنا مرقدنا �bشI AZ غرفته . �لعسكر �Ïو�¨�: ¨�ملهم �bعتا�مع 

ساللم حجر�5  Öهال� I ��ًد� eنلت óهمومنا ��ومية ل !Z× wمنهمك
ملحقاته6 � �bطبخ )يًضا بw )فر�� )�Ù �*ائب حشمه  zساحة �لق

خدمه6 به �ألي² منذ �لصبا�6 نلتI e غرفة �*ائب �bنبطح ��ئًما { جن
حالُت 5�p يو@6 قد ضقُت �pً� با`يا�6 ): . نهجع مًعا I غرفتنا I �*هاية

قلت Ý . )قنع صاح¿ باÇر¸ ]b� Nيد�: ثم ]b� NدينةN[ 6 �لسوN[ 6º �لشا��
�   .)�يد ): )tّو� b� Iدينة هذ� ��و@6 لو لساعة �حد� :بتو�!

- ï�pاb  
   )ال تسمح ): تر�فقïo !د بل ساعة �حد�يو@ �ح -
- ïملحقاته zهذ� �لق I WÒ ينقصك(  
- Wشيا( !Wيد فقط ): )شم �;و��( oلك!  



 

 

١٨٢

  !�;و�W موجو� -
)�يد ): نم� مًعا6 ): نشم هو�W �خر6 نرx �*ا(6 ): )جد )x شخص  -

  !لة )ñÙمن بتÎ àن يبيعو: �Ïصل �Øو@ �Ïطاطا I �لسو6º )سأ;م عن حا
-  

ْ
ب �yنيا بلسانه �لطويل { �إلما@ n� Iر�ئد I عد:6 هِ )بوA �;ا�" يُل
حالة بتتكم سيئة.  

  ! لم )كن )عر� ): لو�xy هذ� �ألهمية.)طرقت
  .)ما )عمامك )فر�� )Ùتك �آلخر: ف~ �لسجو: -

xطرقت مر� )خر(. oلسجن" �لرهينة" كنُت )عتقد )ن� I ثم قا�! �لوحيد:  
�لعُ  - xلسو����ألطفا� �لرضع6  Wلنسا� xيا��م سو� I ال يوجد 

ْ
ة فَ ك

  .بقاW عليكم
بw  �مه ال يأà من خيا�6 فهو قد يلتقطه من )عّز �bقرF .اي� لِ نظر5ُ ]�ه مَ 

ال بد )نه قد سمع �لكثÎ Yا لم )سمعه لم )عرفه . ]N �*ائب ) من �*ائب نفسه
  .)�يد ): )طم? عليهم: Ý برفققلُت ! لم )كن )توّقعه

قد خجل ) ند@ من �مه6 ثم قا� åأل�� N[ ºطر()لسَت : صمَت برهة6 
ïمرتاًحا هنا  

  !نوً� ما -
- ïمن هذ� øتريد )ك �pما  
- e*� Wحرّ .  )�يد ): )شم �;و� oشعر بأن( :(.  
  !)نت �هينة موالنا �إلما@ -
لكo لست عبًد� -!  
  !)نت �يد�� -
  :ر5ُ ]�ه قد علتo مسحة من �لغضبنظ
لكo لسُت  -"Nيد�� حا�!"  

*   *   *  
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يّتجهو: ]N سطح �لسو� �bطّل { �bدينة " )�y� ينفّض �لرهائن من
ينظر: ]N �ألفق �Ïعيد6 �: يبحث عن قريته  6Wو�;� I يمرجحو: سيقانهم

��n� Wبا�".  
*   *   *  

ستلقيًا I غرفة صاح¿6 قد تكاÏْت { ضعُت يدx }ت �)Ë م"
bحُت أل� مر� . )حاسيس مشاعر لم )كن )توقع ح\ �ر� �£فكY بها من قبل

. ]نه صاح¿ يشعل سيجا�� ��يئة. ل فيغمر �لغرفة بضوئهعَ ضوW عو� ثقا" يُشْ 
 ºيومض من فو WÒ x( x�( :( Ðع �Yو �*افذ� �لصغö ̈حفُت جلسُت ثم 

_: �لظال@ ��مًسا6 ال بصيص من نو� سوx )ضو�W �*جو@ . خ �Ïعيدجب¥ �لشام
  ."�Ïعيد�

pلك )¬ قد . هذ� �`نN[ w موطن �آلباW يلمس قل¿ بل �دشه بل òطمه
 I نتقلت للعيش� p[ 6انية ع�� تقريباØ� I نا طفل(مر�5 بتجربة �لغربة 

تر�ت  6Aهنا xعهد �أل³دb6 �ل\ طنطا بعدما �£حقت با�( @( àحضن جد
تولت تربي\ �إلنفاF} º بعد فا� �لو�yين6 فأحسست بالضيا� �£ا@ ح\ لقد 
_: قل¿ يبó بw ضلو� من فر� �`نN[ w �لعو�� للبيت6 شعر5 باyنيا تسوّ� 
ل N سبيل �النعتاº من  Fسه wح F} للنعمة �ل\ )نعم �هللا بها Aمد� Yغ oعي I

�لغريب )نo كنت قبل . ل�nه ïنئذ ): يفهم هذ�� oمثل س I لطفل 
F
¬
َ
لكن ك

pلك متحمسا لالنتقا� ]b� Nدينة �لÊZ من �لكتا" ]N �أل¨هر6 لكo بعد ): 
قعت �لفأ( I �لر)( �5 )شعر بالكآبة )كر� �لعيش بعيد� عن )حضا: 

�لقرية �ل\ نشأ5 فيها6 �لسوx�� º كنت )م 6àا�( فيه لعب �لكر�6 جد
�àِ ��ين كنت )لعب معهم َyِ=نت سلو�نا )نا . �`قو� �ل\ كنت )هيم خال;ا6 

 N[ 6ما )تيحت فرصةû 6"اهظة » ��هاÏ� طنطا للتغلب { )حز�ننا I Nمثا(
سط �bدينة خلف سينما �Ïتية � نرx )حد� من  I موقف عربا5 �لقرية

ºقعنا { قريتنا فنبّل �لشو ]N مغانينا )هلينا بر¾يته �`ديث معه6 �أننا قد 
wسكb� يد��y� ك� { بابا6 تماما كما _: حا�.  
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ترx كيف صمتت �لر�ية : لكo ال )ستطيع ): )مسك نفÐ عن �لتسا¾�
من شأنها ): Þفف هذ� �لشوb� ºرهق  6Yيد�� �لصغy� عن ¨يا��5 �بن عم

ُه ��x _: يعانيه
F
يدفعه بعنف ]N �لرغبة Ç� Iر¸ ]N �لشو��� �ألسو�º َعل 

يقابل )حد� من )بناW قريته فيخف حنينه �Ïاهظ ]N )هله بال��ï ثم هل _: 
بإمÕ: �لرهينة ): �ر¸ من �لقلعة �تلط با*ا( I �لشو��� �ألسو�ïº )ال 

I ية�لسو� نرx بطل �لر ïهربه من �العتقا� �َ ْ�ُ oعي �خرها يهر" فعال6 
فإ�p _: �ألمر بهذ� �لبساطة . عينك6 )ما@ �ل�يفة حفصة )خت �*ائب نفسها

فما ��x )مسكه طو�� تلك �ألعو�@ فلم يعملهاï بل كيف سكتت » فلم تبلغ 
�لرهائن Ûيث يرسلو: خلفه من يقبض عليه  zمر �لق( } wف�b� عنه

حة منه £مر�� عليها عد@ �ستجابته لرغباتها يعيد�6 ßاصة )نها _نت �ر
ïخاها( zيائها6 فضال عن )نها تمثل �لقÆمن ثم }طيمه لك  

 äهما شû فتنةÎا يض~ { �لر�ية �لسحر �لفتنة6 s: _نا سحر� 
يد�� �`اN[ N مثو�� �ألخY غريبا عن بت� )هله )مه y� شجن6 مشهد تو�يع

: ): يشعر بموته )حد )بيه sخوته �: ): يعرفو� )نه ما65 �& معا�فه6 
: )صابع ��د ¨ال يتجا Ýين ��ين _نو� حو��� ]ال )�ك �ألفر�� �bعد
�لو�حد� عد�� بل �: ): يتألم bوته )حد سوx �لرهينة بطل �لر�ية6 عال� { ما 

nو حزنا قتامة فشل �Øو�� { يزيد �. نتعر� ]�ه من شعائر �nنا¨�5 ��منية
�إلما@p[ 6 �ستطا� �بن �إلما@ b� -òقتو� ): يق% { �Øو�� òتفظ با`كم 

توهجت �bدينة �لقرb� xحيطة بها n� Iبا� �لسهو� بأضو�W هائلة " :ألÙته
�نتz �إلما@ �nديد6 �لسيف6 . { )سطح �bنا¨� تد� { قو� حدë ها@

v 6Yألم�wو�يØ� 66 �ألحر��wستو�يy� } علْت ���َ .  �لعهد �لسابق �*ائب 
 من �ما�  �*b� zعجونةُ  مشاعُل 6برغم Þمينا5 �لعامة غb� Yوفقة6 هملحقاتِ 

كنت قد �فضت بشد� ): )عجن �لرما� بالقا¨ )شعله �مًز� النتصا� �إلما@ . قا¨
bقامو� با wتطوعb� من xYلكن غهمد5ُ متألًما âو�� صاح¿ . همة�nديد6 

)ضو�b� Wشاعل  !_: ي? بفحيح مؤلم. �bريض �Yو �*افذ� �لصغö توجهُت
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تتألأل من { سطح � م�� تغمر غرفتنا 5�p �لكو� �لصغ�Y با*و� �bقلق 
  .�ألصفر �Ïاهت

zقد �نتال بد ): �xy )حد ضحايا�6 . �� �لسيف6 �إلما@ �nديد6 
�� ِÔُ مدينة حجةبَ ين I ديد . ْت )عناقهمn� @لعهد �إلما� vقد �� �لسيف 

  .بعد pلك منت�zً بعد ): )با� صنعاW للنهب �لسلب �لقتل �yما�
�Yقد5ُ معه �قدته �ألخ� 6Nيد�� �`اy� ¿هامًد� 6ميتًا _:! �قَد صاح 

oحش( ªبش فلم )نهر bوته6 كنت من كنت قد تمالكت )عصاب6 !با�� �nسم6 
صا" باnنو: ]�p ما ما5 صاح¿6 لكo تقبلت �ألمر �لو�قع 

ُ
قبل )توقع ): )

هو ��ٍ . �حتضنته. بانفعاال5 صامتة ها�ئة Ðغسلته بنف 6Oعظ ª6 شبه هي
Ý5 �لعظا@ من خال�Wنتو � ¨Æت x�� :اهت �للوÏ� ت�â . ّفنته بكفن�

رته بر�ئح تطوّعت بها �ل�يفة حفصة6 �م _نت )بيض ��� �Ïو�¨�:6 عط
xناسبا5 )خرb تفظ بها{ضعُت بw طيا5 كفنه مشاقر من ! ثمينة yيها 

Ûثُت عن �Ïو�¨�: عÐ ): يفتح عيo �نهمر منها  .�لرòا: �لزهو� �لشذيّة
� مع عقدته . �yمع �شل �بما ¨��� ف)! هزيمة �النسحا"(لكنه _: مكرًبا6 فا�

كم كنت )� ): يكو: موجو6��ً خصوًصا )نه  !هذ� �ألحد�ë �نهز�ًما فهر"
 بقصصه عن 

ً
شا�A ب��W �لكفن6 ليشا��o متاع¿ همو� ) يُفّر¸ عo قليال

)ما �ل�يفة حفصة6 �ل\ تر��5ُ كث�Yً أل�تO بهمو� بw ! حر" �النسحا"
تشم عطو��تها �Çاصة  با`ضو� عالها �`ز: » )حضانها6 فقد شا��ْت 

كنا . حَ� )يًضا �لطب� �لعجو¨ �bفد� �لر)(. �Øمينة تفو� من نعش �لفقيد
_نت معظم نساW �لقz . هؤالW فقط )هم �لشخصياI 5 جنا¨� �لفقيد �لر�حل

ملحقاته Îن ِعْشن معه I مغامر�تهن يتفرجن من بعيد.  
 �ألكتا� ]N جنا¨� صغ�Y سا�5 بنعش صاح¿ �Çش¿ �bحمو� {

�Yنائز كثâ زحومةb� دينةb� �Æو5 �لشاحبة6مقb� تر�تيل  : مصحوبة بأها¨يج 
  .ال è ]ال �هللا. ال è ]ال �هللا
  .êمد �سو� �هللا .ال è ]ال �هللا
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  .�معها _bطر. مك فاقد� لك) قد 6يا �يد��
  .�معها _bطر. مك فاقد� لك) قد 6يا �هينة

Aيا. يا �هللا �ضاAهللا �ضا� . Aيا �هللا �ضا.  
Aعلينا برضا åَ�� .Aيا �هللا �ضا.  

�حنا طلبناA عظيم �لشأ:  
  !بو�به)يا من تفتح *ا 

_: { ): )شّق . طغت { مسام� � تلك �ألها¨يج �bاضية )نا )¨�حم
طغت )كø فأكø . بنعش صاح¿ �لر�حل با" �bدينة �لضّيق ]N مقÆتها �لعامر�

�مل )ه¨zنتb� ديدn� @ا¨يج جند �إلما:  
  توسع يا ��x �`وبا:

�bد�فع xيش سيدn  
̈عيق �nند   :ثم عال 

  سا�à )نتم ×و@ �أل�å ��يم
  من سعا�تكم نز*ا للتهايم

  نرq �هللا �إلما@
�Yًصغ �Æًيكا� . _: �لطب� �لعجو¨ قد )عّد ق eعنكنت b� Iقدمة 

د فيه6 لكن �ستمر��I x ³ل �*عش من ينك² برغم خّفة �*عش من يرق
قد �öنيت  6�Yًكث oللثو�" )�هق wÏلطا��لقb� N[ zق�Æ لقلة �bتأّجرين 

لم يعفp oلك  �غم ت�Æّ بعض �bاّ�� *يل �ألجر �Øو�". }ت مقدمة �*عش
s: _: قد ساعد¬ { ): يظل �*عش مرفوً� ]N �ألما@6من ³ل �bقدمة 6 
�nنا¨� مستمر� .oبغز��� );بت عي oيتصبب م ºضعنا �*عش .  _: �لعر

. من �لقر�: �لكريم كما » �لعا��" يس")ما@ �لقÆ �لصغY *تلو عليه سو�� 
ج�Yنه جالسا5 فوº قبو�  zلق� Wحُت �ل�يفة حفصة مع بعض نساb

ا تلقائيًا مع �لعلم هال )��x كيف عرفتُ . لم )حا� ]��� �*ظر ]�ها. مقضضة
  !�ل��شف �لسو��W نفسها بأنها مع �لنسو� �ألخريا5 يلبسن
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"�Zمن بد�خله �ل Æنا { �لق
ْ
ب حجر فوº �لقÆ يد� { ): نُِص . )َهل

قمت ب�� شجر� عشب )خ� غرستها فوº �لقÆ ! ساكنه pكر ليس )ن'
Wاb� صببت عليهاعّظَم �هللا لك " :تقو� حفصة » )مسكْت بكت~ �ل�يفةُ ! 

كنت )pكر فقط )ننا $ر¸ . ّ� I مثل هذ� �bناسبةلم )كن )عر� ما�p يُرَ  !"�ألجر
 فوº "�لفا}ة"" يس"من �لقرية x( I جنا¨� *صيح بال�Zنيم �nنائزية6 ثم نقر) 

Æلق�".  
 wية ما فيها من �@ عن �لعالقة ب�Îا ðذ" كث�Y من �لقر�N[ W �لر

�bر)�6 ßاصة ): )حد طر� تلك �لعالقة نساW �لقz �`اكم ال نساW �لرجل 
كما ): �لر�ية تصو� هذ� �ألمر { )نه ç Iية �لسهولة6 بل ]: نساW . ��يا5

يد�� يبذلن )نفسهن _ملة �: )ية صعوبا5 y� } wم�Zي àهن �لال zلق�
: ): يبالw بالعو�قب� 6�ظن ): pلك )حد �لعو�مل �ل\ )غلب �ل. ) مشا

�يته شيئا . �فعت �ألجانب ]N تر�تها� I انبn� ؤلف ;ذ�b� تصوير I :[ ثم
كث�Y من �لفلفل �`ا� �ستغربته )نا نفÐ �غم )¬ لست من ��من pلك �Ïت 
�با سنو�5 كفيلة بتهدئة �ستغر�ب هذ� نظر� bا ( I غم )¬ عشت��bحافظ6 

 �أل�بية من حرية �öال� جن6Ð فضال عما قر)ته I �آل��" يسو� �Ïال�
�لعربية غY �لعربية من �لر�يا5 �لكتب �ل\ تتنا� هذ� �bوضو� تناال 

هناA كذلك �ألحو�� �لغامضة ��Zbية I تلك �Ïال� Îا لم نكن نعرفه . جريئا
 ال معرفة حية تتجسد قبل قر��W �لر�ية6 ) كنا نعر� بعضه معرفة نظرية �ر��

صا� يطالعها �لقا�§6 فكأنه ال يطالع بل (�قعية حو���5  ëحد�( �Ù I
لقد تنالت �لر�ية �لفقر �£خلف �bرå . يشاهد يسمع يشم يلمس

�الس �لقا5 بمد�ئعه متافله6 كما صفْت قع �خو�  Wفا`��لقذ��� 
¾�]لخÎ 6ا ... يتهم أل� سيا�� تهّل عليهم�bذيا� { عقو� �*ا( مشاعرهم6 

*أخذ بعض �*صوص �ل\ تتحدë عن تلك . يقع { نفو( �لقر�W موقعا عجبا
Wقد �ف� قلم �ما¸ فيها. �ألشيا:  
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قا� N مر� ]نه يقو@ بقص صو�هن من بعض �لصحف �bجال5 �ل\ "
شخاص _نت هنالك )يًضا بعض صو� أل". بال� مدخل"تصل ]N �*ائب من 

هذ� . هذ� صو�� �لفوهر� هتلر  :_: يقو� _bعلم �لعا��. بألبسة عجيبة
  .)ما هذ� �لشيخ �لوقو� فهو �bختا�6 عمر �bختا�. موسليo ملك �لطليا:

 �� بأنه يعر� �لكثÎ Yا )جهل6 ف���Ö تعاً�ا عندما يكلمo عن _: مزهو
حيد ��x يقو@ بتشغيل pلك سماعه ألخبا� �لعالم من مذيا� �*ائب6 بأنه �لو

خا�¸ )سو���  zمن �*ا( ��خل �لق Yيلتّف لسماعه حشد كب x�� ¨هاn�
_: يضحك مo . يعر� � �ألقا5 �يع �bحطا5 �لرمو¨ �أللغا¨. )يًضا

  :ساخًر� هو يقو�
معلنة �لساعة �لر�بعة مساWً بتوقيت " بج بن"�آل: ستدº ساعة  -

  ".برلw"من ]�pعة " يونس Ûرx"تعليق �آل: موعد ". جرينتش"
)ح� N فر�ًشا `اًفا6 .  كنُت )ضحك بتعجب ;ذ� �لn� @îديد {

ية )ختا� ��خل �لغرفة�¨ x( بهما من { كتفه6 عن e6 قبل ): يلoسأل .
ً̈حا   .�لضيف I حكم �bضي�ف :)جبت ما

Ý قابلةb� ية�للحا� I �لز� Úقد �� �لفر�6 ثم جلس âو��x ضحك 
  صندº �لطر"ï )نت ال تعر� طبًعا  :بد) óò من جديد

صندº �لطر" عبا�� عن   :لويت شف\ مستغرًبا للn� @îديد6 فقا�
�bا( . جها¨ )كÆ من �لر��يو xZلعن�لكنه يصد� �ألn� ¬çميلة للقعط¿ 
�لشيخ { )بو بكر.  

ا فقط6 لكنo لم )سمعها تغI oّ �`قيقة N �Ù )سماW �بما سمعت عنه
N �Ù )سماW )خرx عرفت فيما بعد )نها bطربw من بال� �لعر" . مطلًقا

xألخر� . zلق� I ئع�� :Õم N[ ب Yلس�ال )��x ما ��x �فعه Ûما( nذب 
مرتّب ç Iية �*ظا@ �*ظافة6 )جلسo { مفرشة فا�سية6 ثم )شعل bبة ç¨ية 

�bضيئة بشعلتها ��yئرية �ل\ _: yينا I م�*ا �حد�   "bبة �أللف "عرفت )نها
 ْ
َ
=نت .  ج مع سعيد باشا �لقائد �ل�Zمنها )خذها جدN[ x �يو�نه من ³لة `
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قد )خذها �لعُ ! تضاW *ا I شهر �مضا: فقط 
ْ
فة �لسو��x فيما )خذ� من ك

�bصنو� من خشب �ألبنو(6 بد) صاح¿ òرA صندº �لطر" �لكبY  .بيتنا
ضع �أل�Øانية �ØاØة ح\ بد)5ُ  vعدنا6 بد) .  )مّل فتثاWبتسطو�نة �أل

6   :يكمل مشو��� من جديدK فقلت متأ�بًا
ً
)ال ترx )ننا سنمكث مًعا قتًا طويال

ï
ً
)خا� ): ال ×د ما نت�م فيه مستقبال  

غرفتنا )ي zلق�ًضا حيث لم يكن ضحك6 قد غ� �لظال@ �bدينة 
ية من �لغرفة �¨ I قد عال� �لصد) مر� Yفانو( صغ xبه سو W%يه ما نستy

Wعدمه سو��`��b� 5يتة6 فأصبح جو��  ���تO { . تعلو� �ألتربة �ألسا
 فلم )ستطع �*و@6 6برغم �£عب �إل�هاº.  فر�شه بعد ): �طمأ: { ض�

*� N[ wت�ت عيناx مشد
ّ
�لوحيد� �لصا�� منها pلك �Ïصيص ظل �Yافذ� �لصغ

َف pلك عند توقF . سمعت قع )قد�@ { �لساللم خفيفة حذ�� .من نو� �*جو@
با" �لغرفة غb� Yقفل بإحÕ@6 ثم سا�5 `ظة صمت سمعت خال;ا صوتًا 

xخافتًا ينا�: xُعبا� !xُعبا� !xيا ُعبا� !Nبس. بس! يا حا!  
قد  Ëكتمُت )نفاÂجشعر5ُ به قد قا@ من .  )حكمت �للحا� حو� 

تأكد5ُ )نه قد قا@ مضطرًبا6 . مرقد�6 تكر� �لصو5 هذ� �bر� من ��خل �لغرفة
7 قا�Zثم ب: ïWتريدين يا ¨هر� �pما ïمن  

ن يْ رَ )ال تَ  :لم tبه6 بل شعر5ُ )نها قد �قZبت منه جلست âو���6 بينما قا�
ïضيًفا هذ� �لليلة xy :(  

ما ��x جعلك ترقد� yيك. )عر� pلك -ï ا; zغر� ال ح ��y� ~ف 
  !كعد� )يا@ �لسنة

... �Yقد عال شخ شعر5ُ به يتوجه öوx بعد pلك �طم?6 ثم همد ��قًد� 
xدينة �ل\ ¨��5 من سها�b� "3tلجل مع .  �ط� { )صو�y� 5يكة 

  : �Ïاكر �bعتا���لفجر )صو�5 �لعساكر �`ر( بأنشو�� �لصبا�
Aيا. يا �هللا �ضا  �Aهللا �ضا  

Aعلينا برضا q��  
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�حنا طلبناA عظيم �لشا:  
  يا فاتح )بو�به

"6 �يع مفاصل جسO منهكة�b_ فتحُت . نهضت من نو� �لساهد
 َ
ُ
Þ Wصفر� Wٍبا_: صاح¿ قد . م { �bدينةي� �*افذ� �لصغ�Y أل�x شبه سحابة 

صغ�Y من �لقهو�  ةعد ): �تب فر�شه6 ثم �� � يد� َ�َنَ نهض مبكًر� قب¥ ب
  !عساA نمت مرتاًحا : )لe بتحية �لصبا� باسًما كعا�ته6جفنة

�tهت معه ]N �كة. هز¨Ë(� 5 �يًبا 6Ðلعساكر  )صلحت من مالب�
zو�بة �لرئيسية للقÏ� عند . Âح\ تنت oيالئم :Õلك )نسب مp :شعر5ُ بأ

�¬ ببنا�قهم  _: �لعسكر خليًطا من جند نظا@. ةهذ� �لوحش Fجند بر" �bو¨�"
_: جند �*ظا@ )كø �قًة �نضباًطا ح\ I مظهرهم  .�لصابة �لبش¥ �لطويلة

مرقدهم مأكلهم م�بهم .Úجند �*ظا@ { يمÏ� wو�بة تعلو�  _: _
ائيًا �فض �Çضو� ح\ نه �حتلها نه]��x قيل   6غرفة حر�سة يسكنها �Ïو�¨�:

)ما _Ú جند �ل�FÆ¬ فÕ: خا�¸ �Ïو�بة { يسا�ها6 . أل�مر �*ائب بإخالئها
يطل { �bيد�: �لفسيح ��x تطل عليه شجر� طولقة عمالقة من �nانب �آلخر 
�º مصلو� با`جا��6 يقو@ �*ائب � Wبيضا �Yتعلو� قبة صغ Wتظلل سبيل ما

Õش åخدمهفيه باستعر�x �لرعية ��ومية مع عسكر� �تبته حشمه  .
�نية6 بكر@ �ضح �ندهش Ý صاح¿ Fبريبد )نهم .  �ستقبلn� oند6 نظاًما 

�بن من )كو: ñÙ( :نو� من منطق\6 يعرفو_ . � ��تّكأ5 { حجر _: معد
ملحقاته �nديد� zلق� Wفنا I !"بينما بد)5ْ �`يا� تد å6 بعضها ;ذ� �لغر

)جد�� �*ائب Wلك ��ًا6 ال تنفذ . _نت قصوً�� آلباp حيط بكلb� لسو�� :=
  .منه سوx فر� �ألشجا� �Ïاسقة

بد)5 �*و�فذ �لعديد� تفتح6 بعضها بصو5 مزعج6 ت�ئب منها بعض 
�موعة عجيبة متنافر� . جو� نساW بشعو�هن �bجعد� بعضهن بما يغطى pلك

Wيد�� بز�مل_:. من �لنساy� ¿ند قد �ستقبلو� صاحn� :  
  يا �يد��
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  لك ّمك فاقد�)قد 
  �معها _bطر

_: pكياÙ 6يع �Ïديهة6 قليل ! يبتسم! كم كنُت معجًبا برشاقته نشاطه
ملحقاته6  zفر� من شخصيا5 �لق ��لî@6 حاÔ �*كتة6 يعر� نفسية 

 )يًضا
ً
6 بل )طفاال

ً
�جاال Wًنية6 _: يعر�. نسا� Fبر كذلك عساكر �Ïو�بة6 نظاًما 

_: òو@ _*حلة6 من �لقN[ z ملحقاته6 ثم يعو� �جلس . �Ïو�¨�: )يًضا
6 ثم يقو@ من جديد يد" òو@

ً
هكذ�...بابتسامته �bعتا�� قليال .  

بعضهم �آلخر يفرÚ . جلس بعض �nند حوv يتفحصونo بدقة
ت�wبتساماته �لو�سعة �لسمجة { ش

ّ
ف~ .  لم )شعر بأنهم غرباW عo. فتيه �bتد�

_: يطيب b� Nكوë معهم . معقل �لرهائن6 قلعة �لقاهر�6 )نا( مثلهم6 ¨مال¾هم
Wبن 6 أل: معظمهم من منطق\6 �بما كهؤال�قبيل\  ñYعش ñÙ( :يعرفو

�نيا . من )كو: Fلو ح\ جنديا بر)³ل كم كنُت )حلم بأ: )صبح جنديا مثلهم 
�لسال� )نظفه � صبا� كما يفعلو:6 )¨ينه بقطع من �لفضة ) �*حا( 
)تنفذ  6�pحنوb� Úهنه بزيت $ا� سيقا: �لكبا�(بُرقَع من �لقماb� Úز��ش6 

�Yًف  !{ �لرعية لó )كسب �¨قًا 
 Ëحّيا بو�سطة بوقه �*حا)طّل �Ïو�¨�: من { سلم غرفته �لطينية6 

�Wغ. ¨مال�سيًما Ûيوية كأنه شا"  �بما )كø ]ال )نه يبد wم بلوغه سن �لست
 )ما شا�به �bختا� بعنZية هال�ة فقد _: 6_: �لوحيد حليق ��قن. مر�هق

Wبا`نا çًجه �لعمو@ ألنه )بيض �للو:. مصبوكما 6 هو. _: ملبسه نظيًفا { 
 متناٍ� y� Iقة6 من ِعّمته نسجا@ٍ � WÒ فيه مرتّب با.  �للو: �bحّبب ]�ه6يبد

 ح\ حذ�ئه �£قليدx�� x _: يتبا» به { ¨مالئه �`فا� من �nند �*ظا@ )
 �لطبشية( ¬�FÆل� . �ا òدë صوتًا تÝ zّ _: �لوحيد ��x يملك حذ�Wً عدني

رÀ بالنش
ّ
  . ��x يضا� ]b� Nحلبية I شهر �مضا:ا�ألسنا:6 يذك

_نت بندقيته .  ثم ينثo كعصفو� مر� öونا6و يقفل با" نوبتهتأملته ه
. موشا� با`¥ �لفضية بقطع من �لعمال5 �*قدية �ألجنبية �bخرمة من سطها
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 ��يتأبطها { كتفه �ألي6² قد �ح @ âنبّية 5�p �)( صيفا¬ )صيل مشد
 من �ألما@ �Çلف �bتدN من { كتفه �ألي² طيا��. بقو� { خyّ� �zقل

قد تّدN من خ�z بوö ºاË مزيFن با��ئب 6"صا� سليم"ÎلوW با�خ�Y �ل	 
بينما _: م��A �*ظيف  �bلونة بلو: ��هب من حز�مه ليستقر { فخذ� �أليمن

ال يتعدx ��بتيه حيث تظهر عضال5 ساقيه �bفتولة �Çا�ة من �لشعر �bدهونة 
ن شحو@ ¨يو5 جباته �yسمة ��yئمة6 �bصبو� بها )يًضا بما علق I يديه م

ضع بندقيته بلطٍف  .حذ�¾� �لعد¬ شعر �)سه �لطويل �ذلك �)( جنبيته 
_نت عينا� . تسا�W عo بنظر�ته.  { جد�� �Ïو�بة6 جلس âو��نا�ٍ ذَ حَ 

n� Wإلغر�� I بطريقة با�عة. اpبيةمكحو£w بكثافة �ضحة باإلثمد �ألسو� 
äبصو5 ش:  

  يا �يد��
  ك فاقد� لكمّ )قد 

  �معها _bطر
)نا )تأبط ��pعه 6oح��( ��Zقد �سَ  :قلت لصاح¿    ! تعّرفo بزهر�Wمْ ل

 6نظر ]N ملي�ا ثم ضحك
ً
  !» )خت �*ائب6 �لعانس : قد تر���p A قائال

- ïنس�  
  .نعم -
لكن -.  
لكن ;ا طرقها �Çاصة -.  
  !لم )فهم -
  !}فظ �أليا@ �لقمرية بدقة -

هو يقو� باسًما بمكر6بينما جذبö oو ��� حفصة لم )فهم حقيقة �مه  :
Wيت! �عك من ¨هر�Ï� هذ� I 6هنا يسكن )�ل من خلق �هللا.  

- ïل�يفة حفصة6 )خت �*ائب� oتع  
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;ا جاpبية تشّد )ý xلوö ºوها �قع I حبها6 يهيم 6» �لصغرx. نعم - 
Iيمو5 )يًضا  . هو�ها6 

- ïجة�y� هذ� N[  
 قيل .ماI 5 حا�ç ëمض! مسكw �بن _مل سائق �*ائب �bقر". نعم -

هذ� �قتنا�6 هو صحيح �غم معا�ضة . pلك6 � �عتقا�x )نه �نتحر من )جلها
  .�آلخرين
- ïهذ� `د N[ قاسية «(  
�بم - 6Yليست قسو� كما فهمت6 ]نما لوجو� حاجٍز كب xخر( Wا )شيا

  ."سأ�حها لك فيما بعد
*   *   *  

" xرt ية�� Yمع قلة حدي' مع صاح¿ فقد شعر5 بأ: هنالك حر�ة غ
ملحقاته6 � تzفا5 صاح¿ �لعَ  zلق� I ْلك فقا� حَ رِ  �لفَ َ¥ جp ة6 فسأ£ه عن

  .سيصل ��و@ �بن �*ائب من �Çا�¸: بفر�
� هذ� �`ر�ة ��yبكة � - �pاb �Yيه حاشية كبy( ïلالفتة للنظر

ïستصل معه  
ستصل معه سيا�ته �لصغ�Y فقط6 ستحملها �nما� ]N مشا�� �bدينة6  -

سيقو@ �bهند( �إليطاN ب�Zيبها فو� صو;ا . �)ال ترx )نه حدë يستحق 
Aبكة �لالفتة *ظر�y�  ï!هذ� �`ر�ة 

- N[ ¸ا�Ç� يعو� �بن �*ائب من :( x�� WÒموطنه !  
)قصد صو� سيا�� معه6 صغ�Y جًد�6 )لم تعر� ما » . ال )قصد pلك -
ïلسيا���  

عال هر¸6 ��تفع صيا� عرفت من خالÝ ): مو�ب �*ائب �بنه 
ن مقد@ لِ عال صو5 بوÏ� ºو�¨�: بالرمو¨ �ل�Zية �ل\ ُيعْ . بسيا�ته قد )¨�

)س. �*ائب N[ 5نتصبت �ل�يفة قائمة ثم نظر�دلت نقا" �شفها { جهها 
  !ö 6و ���ها �: ): تأبه للمو�ب ) تع�Y �هتماًمارٍ كْ  بِ ثم ثبت6 كمهر�ٍ 
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 )¨يز êرA �لسيا�� صو5 بوقها أل� مر� تعالت �ألصو�65 سمعُت 
قد �خل �bو�ب يتقدمه �Ïو�¨�: ببوقه قفُت . ýتلًطا بصو5 بوÏ� ºو�¨�: 

�`شم �Çد@�لصائح تليه �موعة من �`ر(  ¬�FÆل��خلت �لسيا�� . �*ظا@ 
يقو�ها �بن �*ائب �لعائد من �Çا�¸ منفوًخا كضفدعة جاحظ �لعين6w تكا� 

��جه �bنتفخة( wصطنعة ): تضيع بb� قد ! بسمتهجلس âو��� ��y �*ائب 
قف خلفهما صاح¿ òّ- بفر� يما¨� . لبس )حسن ما yيه من Ïا(

نا�يته باسمه6 بل هتفت Ûياته.  �لسعا�� تغمر��6*ا( Ý صفقت . x��( ال
  !كيف فعلت pلك

 )طفا� �bدينة �bندفعw لر¾ية )قفل �لعسكر �Ïو�بة بعد ): طر�� بقسو�ٍ 
نز� �*ائب بعد ): )قف �بنه �لضفد� )¨يز . �لسيا�� �لقا�مة من �لم �bجهو�

ثب صاح¿ كغز�� هو يب. êر�هاÝ طمأ: �بن . تسم عندما ��¬ )صفق�
 I يو� �ل\ )خذها �إلما@]�*ائب { سيا�تهÇ� سطبل.  

 عند �لعسكر6 سمر5ُ . =نت �لة سمر �حت~ �لª فيها بابن �*ائب
ً
 قليال

_نو� يشا��و: I .  برقصاتهم �لشعبية { )نغا@ �bزما� �لطبل�ستمتعُت 
وقعو: I �لصبا� ): يكرمهم �*ائب بأ�مر �الحتفا� بوصو� �بن �*ائب يت

نافعة { �لرعية £أخرهم عن تسديد �لز=� ملحقاتها6 با5 � عسكرx منهم 
  ".!لها يعر� مر�� pلك �ألمرòلم بأمر يأخذ� { �عية من منطقة يفّض 

*   *   *  
) �لضفد�(5�p يو@ )خÆتنا �ل�يفة حفصة بأنها قد �عت �بن )خيها "
قد سألُت صاح¿ مستفb �²ًا�p ال تدعو� . � �لعشاW مع )صدقائه I ���ها£نا

�bقيل مع )صدقائه Wلغد�� �=: يوًما شاق�ا !فضحك صاح¿ لم ðبo. £نا 
ح\ )ننا شا��نا ! كم قمت فيه مع صاح¿ بمهما5 عديد� ال حz ;ا. علينا

شمعد�نا5 )با�يق معا� �Çا�ما5 بتنظيف �أل�¬ �*حاسية من ¨هريا5 
WÒ �_نت �ل�يفة حفصة . متافل6 �تّبنا مًعا منظر� �لطعا@ ما يلزمها من 

مزهّو� بد��ها مناظرها �bفرشة بأفخر )نو�� �لسجا�6 �bطر¨� بأحسن 
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حدx بنقل عد� . �لطنافس �*حاسية �لفضية )يًضا oفتû Wلعشا� :�p( بعد
̈جا¸ )طباº من �للو¨ �nو¨  مفّرقة { طو� �bنظر� مع صحو: �ؤ( من 

  .فا�غة عد� ثالجا5 صغ�Y `فظ �bاW با�ً��
لم )�خله " �Çلو�")خذ5 �ل�يفة حفصة بيدN[ x مÕ: صغY عرفُت )نه 

 بعضها :من قبل6 )خذ5ْ من خزينة n� Iد�� بعض قو��ير Îلو�W بسو�ئل ملّونة
�ة عطرية6 ث�� Ý̈عة âو�� )بيض �للو:  م )مرتo بأ: )ضعها b� Iنظر� مو

قمُت باbهمة { )حسن جه نّفذتها . �لكؤ( �لفا�غة صحو: �للو¨ �nو¨
 
َ
º ال )��x كيف )��ِ̈ . هاتُ دْ جَ بدقة متناهية I �لZتيب   )كI ø ُت يْ  فتفاغَ 5ُ �ْ 

. ن قبلضع � I WÒ مÕنه �لالئق �لطبي� كأنo قد ما�ست هذ� �لعمل م
)نا )�تّب � pلك6 فنا�تo بصو5 6نظرN[ 5ْ �ل�يفة حفصة من با" �bنظر� 

تسّمر5ُ )ما@ با" �bنظر� حيث لم )ستطع �Çر¸ .  لسماعه öوهاُت عْ رِ حنو: هُ 
ُت شعر5 بأ¬ )كا� )صطد@ بوجهها جِ َ . ألنها _نت مسند� ��pعيها { �Ïا"

ْ
ل

�عÏ� .Zا» �لعريض كوجه �لقمرeي� Ý نشف  ... �¬ خو� �Ý º قل¿6 
ºÆل_ ëما حد WÒ .متلعثًما6 فقلت Õًن ظنكسْ حُ  :كنُت مرتب.  

نبهo صاح¿ . لم tب6 لكنها هرعت م²عة âسمها �لريا: öو �bطبخ
 
ً
قد قد@ قائال: ï:جنوb_ بك �pما  

- WÒ ال.  
  . فالضيو� قا�مو:6هيا ]N عملك -

د@ )لف شخص6 ): )عد )لف �مة6 ): )قلب _: باستطاع\ ): )خ
;م �بن �*ائب . تو�فد �bدعو:. �لكو: �)ًسا { عقب بنظا@ بديع( :_

ة يُسْ ) �لضفد�(
ّ
. ب منها �bاWكَ بضحÕته �bقرقر� كصوb� 5د�عة ) صو5 قُل

قد ح� معه �اعة من )صدقائه )قربائه �bدعوين6 من ضمنهم �لشاعر6 
�bلحة ضحÕته �bنافقة �yجالة6 { فمه �بتساماته }ياته �bزx�� F �خل  ��

�¨)صبت Ûالة غّم ضجر `ظة مقدمه .مع � تzفاته �ل\ ûها بهتا:  .
 هكذ� )قنعت نفÐ بعد تذكر ما حدN ë منها ( 6�Zلك ¨�� بعد فp �لكن 
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قليدية �لعمائم جلس �لضيو� قد خلع معظمهم ثيابه �£. قبل قدمهم
WيضاÏ� . نقلبb� نظر� عند )حذيتهمb� حجر� مدخل I ¿قفت مع صاح

لم يكن pلك حرًصا . بعضها �ل\ قا@ صاح¿ بإ��� ضعها ]N حا£ها �لطبيعية
منه { سالمة �ألحذية6 sنما لتشا¾@ سائد من ضع �ألحذية مقلوبة6 فقد 

كنُت )عرُ� pلك I . ]ساN[ �W �لسماWيكو: ]شا�� ]N )نه يو@ öس6 ) فيه 
 ح\ I با" �bسجد( 6x�� خر� :Õم x(   .قري\x( I 6 مÕ: مقيل6 )

 Fدb� لك �لشاعر �لوسيمp وö مصّوًبا xسمعته من قبل يلعلع .  �ظّل نظر
ðلجل بقصيد� مديح I �يو�: �*ائب . I شهر �مضا: سمعته )يًضا I \ح

v عهد� �لسيف6 �*ائب )يًضا)مسيا5 �*ائب يل. e بقصائد� �bشيد� باإلما@ 
 6xصو5 جهو� سمر� مليحة6 قو�@ Îتلئ برشاقة6 p 6مهيب ªش Ý :_
 6Wليسحر بها عقو� �لنسا 

ً
ضح5Õ �لجلة عذبة مغرية6 يطلقها �فتعاال

bا�p )نت  :هزتo �ل�يفة حفصة من منك¿ فجأ� » تقو�. �لرجا� )يًضا
ïشا��  

)���ت )ثناp Wلك ): صاح¿ ليس . فوجئت6 لم )ستطع �*ظر ]�ها
 ]N مهمة �: 6 كما يبدâ6و��x ألستأنس به )ستمد منه شجاع\6 فقد pهب

  .حاÔ: ): )شعر به6 قلُت متلعثًما
�فيًا6 لكنها ه ��� هذ� � ما قد�5 { نطقه �يبًا { تسا¾;ا6 قد �عتÆتُ  �

  :ر�قالت N �م
-   .عطها للشاعر �nالس هناA)خذ هذ� �لو�قة6 

. )خفيت مشاعرb� xصدمة فجأ� بأمرها6 )خذ5ُ �لو�قة منها { مضض
ما » ]ال �ر� �شو� للقيا@ بهذ� �bهمة �ل\ ... �نتابo ]حسا( )كيد بأ: قبلتها

)�p xلك �المتنا� ]N ح6كنت قد �متنعت عن �الستمر�� I )��ئها من قبل  Ðب
xقيدت �ل�يفة حفصة بال�� �;اّ@ ��x �تفقنا عليه بعد pلك6 .  

ّ
]�pً فقد )خل

�ستد�جتß oدعة _: يمكن ): تمّر { )تفه �شق  6xست { مشاعر��
ما _: òكيه عن عشق . { مّر �£ا�يخ xy�ال )��x كيف تذكر5 مقيل 



 

 

١٩٧

wلكن ما )قدمْت عليه �ل�يفة ! عمر بن )ب �بيعة لل�يفة سكينة بنت �`س
صّممت I قر��� نفÐ ): )�يها بأنo لست    جرح6o �لك حفصة من عمل

"�Zل� I نوفهم( � Fمن قو@ لم تمر oبأن! مهتما بها ال بمو�قفها هذ� �bشينة6 
لكنها )نفة مكسو�� �ÆياW �رحة ُمذَ  6WياÆلك� تملكo شعو� باألنفة 
F
. ةل

سآخذ منه �nو�" :قلت. ن ]ظها� pلكلكن ال بد م 6àمرحبًا سيد.  
- Nحسنت يا �هين\ �`ا( .  

 َحا 
َ
 �إلمساA بر)Ë بغية تقبي¥6 لكنo نفر5 منها Ùيًعا ]N ��خل ِت ل

لم )تح ;ا فرصة لعمل pلكb�6نظر� ".  
*   *   *  

" ëحو�� شبه مكتو@ عن حد �كنت )جلس I مقي¥ هذ� بث�6 =: يد
كنُت )£قُط بعض �لعبا��b� 5تناثر� �ل\ _نت تو� N بأ: هنالك شيًئا . قعسي

ëسيحد . Yسيف �إلسال@ �ألم=: �ًما يد� حو� قضية �ألحر�� �yستو� 
��y �إلما@ �;ر@_: �*ائب )كø }فًظا من غ6�Y �بما bر�ز�  .v �لعهد 

لكو: �`ديث ðرI x مقيله ºرموb� .يه6 لy بعد ): �ر¸ من _نو�كنه6 
عيد�: . يستغرI º تفكY عميق º��ح\ )ثناW قيا� بتنظيف �Õb: من بقايا )

 �لقا5 �ل\ خَ 
F
 فَ ل

َ
( 6:ا�ية6 خF �*حاسية )كو�" �bاW �لفَ " �bتافل"ذ خْ ها �bريد

 2�� بقايا �ما�  "قصيب �bد�ئع""xو��Ï�"ًقا6 6 _: �*ائب يظل مستغر
 �Ïطا�ية �لكب�Y يقلب 6مد�عته ما ¨�لت قائمةp Yمامه جها¨ �لر��يو �لكب( 

يد�� . شو�ته { êطا5 �بما تسعفه بأخبا� يرتا� ;اy� ¿قد يستد� صاح
  ."�`اb� Nريض لó ينكّب { قدميه فخذيه يفر�ها Ûسب �لعا��

هناA �مل �خر يض~ { �لر�ية جاpبية6 هو Wجسم لألشياb� لوصف� 
نقف قليال مع �لوصف �لفاتن للبو�¨�: . �ألشخاص)ºوÏ� لل�يفة ) نافخ

�bالحظ ): . حفصة )خت �*ائب �لصغرx �ل�سة �لطمو� �لر�ئعة �nما�
�لسا�� يو�� �لوصف �فقة �حد� من غY تو¨يعه { مو�ضع متعد��6 لكنه �غم 

)طّل �Ïو�¨�: من { سلم : "ال �Ïو�¨�:هذ� ). هذ� صف6 كما قلت6 فاتن



 

 

١٩٨

�Wمال¨ Ëحّيا بو�سطة بوقه �*حا�غم بلوغه سن �لستw . غرفته �لطينية6 
سيًما Ûيوية كأنه شا" مر�هق  6_: �لوحيد حليق ��قن. �بما )كø ]ال )نه يبد

Wبا`نا çًية هال�ة فقد _: مصبوZختا� بعنb� ظيًفا { _: ملبسه ن. )ما شا�به
هو.جه �لعمو@ ألنه )بيض �للو:  6� WÒ فيه .  �للو: �bحّبب ]�ه6كما يبد

مرتّب بانسجا@ متناٍ� y� Iقة من ِعّمته ح\ حذ�ئه �£قليدx�� x _: يتبا» 
( ¬�FÆل� _: �لوحيد ��x  .�لطبشية به { ¨مالئه �`فا� من �nند �*ظا@ )

ò عدنًيا Wًبالنشيملك حذ� Àر
ّ
 ��x يضا� ]N ادë صوتًا تÝ zّ �ألسنا:6 يذك

  .�bحلبية I شهر �مضا:
_نت بندقيته . ثم ينثo كعصفو� مر� öونا تأملته هو يقفل با" نوبته

. موشا� با`¥ �لفضية بقطع من �لعمال5 �*قدية �ألجنبية �bخرمة من سطها
â @ قد �حنبّية 5�p �)( صيفا¬ )صيل مشد�� يتأبطها { كتفه �ألي6² 

�zقل بقو� { خyّ� .طيا���bتدN من { كتفه �ألي² من �ألما@ �Çلف  
قد تّدN من خ�z بوö ºاË مزيFن با��ئب 6"صا� سليم"ÎلوW با�خ�Y �ل	 

�bلونة بلو: ��هب من حز�مه ليستقر { فخذ� �أليمن بينما _: م��A �*ظيف 
 يتعدx ��بتيه حيث تظهر عضال5 ساقيه �bفتولة �Çا�ة من �لشعر �bدهونة ال

ق I يديه من شحو@ ¨يو5 جباته �yسمة ��yئمة6 �bصبو� بها )يًضا لِ بما عَ 
ضع بندقيته بلطف . حذ�¾� �لعد¬ شعر �)سه �لطويل �ذلك �)( جنبيته

حذ� { جد�� �Ïو�بة6 جلس âو��نا .oع �Wنت عينا� .  بنظر�تهتسا_
w£ضحة مكحو��nاpبية بكثافة  Wإلغر�� I بطريقة با�عة. باإلثمد �ألسو� 

äبصو5 ش  ". �معها _bطر.ك فاقد� لكمّ )قد 6 يا �يد��: 
ثم هذ� صف �ل�يفة حفصة حw  هلت { م�² �ألحد�ë أل� مر� 

هو يقو� ö 6و ��� حفصةحقيقة �مه بينما جذبo لم )فهم: "بفتنتها �Çا�قة 
  .هنا يسكن )�ل من خلق �هللا I هذ� �Ïيت! �عك من ¨هر�W :باسًما بمكر

- ïل�يفة حفصة6 )خت �*ائب� oتع  
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;ا جاpبية تشّد )ý xلوö ºوها �قع I حبها6 يهيم 6» �لصغرx. نعم - 
  .I هو�ها6 يمو5 )يًضا

- ïجة�y� هذ� N[  
قيل .  ماI 5 حا�ç ëمض.ل سائق �*ائب �bقر"مسكw �بن _م. نعم -

هذ� �قتنا�6 هو صحيح �غم معا�ضة . pلك6 � �عتقا�x )نه �نتحر من )جلها
  .�آلخرين
  `د�ï)» قاسية ]N هذ�  -
�بما )شياW )خرx  ]نما لوجو� حاجٍز كبYٍ .ليست قسو� كما فهمت - 6

  .سأ�حها لك فيما بعد
�bعلوما5 منه6 فقد صلنا ]Ï� Nا" ��x فتحه لم )حا� )خذ �bزيد من 

)نا )حا� ): )مانع vقد شعر5 برهبة â6ر)�6 ثم )خذ بيد�y� N[ xجا5 �أل 
� منعطف من منعطفا5 . طاغية I كنت )توقع ): )جد �ل�يفة حفصة

جد��y� :( 5 مليئة بنساW يمكن ): يَ . �لساللم �لطويلة oمن ضمن كُ لكن Fن
)لe صاح¿ بتحياته { � من �£قينا بهّن مع . خد@ �ل�يفة حفصةحشم 

� ���. تعريفهّن بهوي\ �nديد� كديد�� I 5نت ! �لعملية نفسها تكر�_
خلفها باٌ" . تطّل { �لساحة �bنْظر� �Yطرقه صاح¿ بأ�" جّم ثم حجر� صغ 

 َpفتحه قبل ): يؤجذبN[ o ��خل �bنظر� �bفر 6Ý : لم x�� wمØ� شة بالسجا�
àحيا I لطناف.  )شاهد مثله� �*حاسية �لفضية تمأل س�لستائر _نت مرفوعة6 

 ِn� ص� �أل�فف Fو�ئط ةي`� åعر.  
_نت �ل�يفة متكئة { حافة �*افذ� b� )(� Iنظر�6 قد بر¨ شعرها 

بيض من خال� �ألجعد من خال� ثنايا منديل برتقاN �للو:6 تر�xW جسدها �أل
xثوبها �لشفا� �`رير  . N[ قد مدتها_نت متكئة بإحدx يديها { �*افذ� 

. �ألما@6 )ما �ألخرx فÕنت { خدها6 » ساÛة بنظرها فكرها öو �لساحة
�Çضا" �ألسو� . تأملت يدها Wمز��شة با`نا_نت مزّينة بأسا� من ��هب6 

�ستد��5 كنمر� .  ر �bمز¸ بلو: �لل* �لصاb�Iتعر¸ { )نامل _لشمع �أل³



 

 

٢٠٠

كنت . مسZخية �bلمس6 قد )صلحت من ثوبها { ��بتيها غطت ساقيها
. خلف صاح¿6 صاح¿ هذ� ��x سيوّ�طI o مو�قف حرجة )نا I غo عنها
bحُت نظرتها öوx مستف�² بهاتw �لعينw �لو�سعتb� wكحلتâ wاpبية 

  ! ال جو� Nا )شاحت öو صاح¿6 بد)5 }ا�ثه �أ:ْ لكنه. متوهجة
ضا {6 لم )حا� ح\ رِ �حتفظت بمÕ¬ خلف صاح¿ بأ�" حياW فُ 
بعد ف�Z قالت بصوتها . �ر� �£دخل I تنبيهه لó نغا�� هذ� �b� :Õbهيب

  من هذ�ï  :�لرخو �لعظيم
- àيد�� جديد يا موال�!  
- ïبه W� من )ين  
  .لعةمن �لق -
  �هينةï. هه -
  .نعم -

كنُت I مÕ¬ خلف صاح¿ مطرقًا بنظرö xو . سا�5 ف�Z صمت
 منا فجأ� قد �قZبْت .  �أل�6å متأهبًا للمغا��� x( I `ظة يسعد بها صاح¿

bسْت بيدها . �متشق قو�مها كأنها شمعة ملونة تذيب � نشو�5 �لث� �لطاغية
قالت Ë(�: ïما �سمك  

يد��.لم )جبهاy� صاح¿ بلباقة oًها بها.  فأسعف�نت مشد 6N[ 5ْنظر .
�أ: )حد جبا� ��من 6��çنا �Õb:. لم )جبها )يًضا6 لم }ا� تكر�� pلك 

xقد �نز�� عن صد� xÆلم )نم تلك �لليلة.  �لك .xخر( N[ يةبُت من ¨�
ّ
 .تقل
x�*افذ�6 شبه قمُت ]N . )صلحت ýّدà }ت �)Ë عد� مر�5 �: جد

 "îبعيد� ل�*افذ�6 ألتأمل �*جو@ بصيًصا من ضوئها مع )صو�5 متفرقة 
xصو�تها ما ¨�لت )ما� �غم � pلك بصوتها �لرخو . تنبح6 لكن �: جد
�بن ! Þيلتها بابتسامتها �bتسائلة ع6o عمن )كو:.  �bبحو� ��x يمأل مسام�

من )x منطقة )ت  ïOما �س ïمن )ناïيت  Nبر ضّخمه خيا� x�� �¾تسا
لم تشعر ب حقا ال بوجو�x ! �بما ال لم تعرx( À �هتما@ كما Þّيلت. �bر�هق



 

 

٢٠١

ها �لفا��ُ . هذ� )كيد.  ��خل غرفتها مع صاح¿  يتماثل )ما@ ýيل\ ما ¨�� قد!
wبما كغانية من �`و� �لع�لم )كëZ تلك . » تتلّوx كأف� سلسة �bلمس6 

قت م% ): يصيبo �ل I �_ x�� Yثb� همسهاليلة لفحيح ¨هر�W مع صاح¿ 
�يا¬ مشاعرxْت قَ لِ ال )��x كيف عَ . باnنو: Ëحو� � I   .هذ� حفصة !

  ".!نعم6 �ل�يفة حفصة
: يقو� �لرهينة بطل �لر�ية سا�� قائعها. ثم هذ� صف حجر� �Ïو�¨�:

 �ية مضا5 �لضوÏ� Wِ �غم سهرx فقد قمت مبكًر� مع بد"
ْ
ر للفجر ��x �خل ك

 فيها مكرًها  ضع �لغرفة �ل\ نمُت  ): )�x بوضوٍ� تد�ðيا �ستطعُت . �لغرفة
Wهية �لضو� { ضوb Wبة قا¨ 

ً
�ل\ كنت قد �خلتها �ال.  :Õb� هذ� I WÒ �

�شه  فر! لم )عهد� ح\ I بيت �*ائب نفسه.�bستدير منظم مرتب نظيف )يًضا
`افه مطر� بنظا@6 صنا�يقه �Çشبية �bلونة نظيفة �غم قَِدمها6 بعض  6 ُمَعد:
قة { �nد��: بZتيب çية y� Iقة متناهية I �لتشكيل 

ّ
�ته �Çاصة معل�(

Ç� ºالص�� } 
ّ
��y� ماثل£�موقد للنا� بعض .  Wجّر� ما :Õb� سفل( �

�ٍ: فخا�ّية öاسية تس( Ú5 من �لقما���Fها بقوû مغطا�تخد@ للطبخ 
)ما بوقه �*حاb� Ëزّين . ح\ حذ�¾� Ý مÕ: خاص يضعه فيه ��ئًما. �bز��ش

 xى بمنديل حرير ق I مÕ: لطيف ُلط�
�
ة مز��شة فقد ُعل

ّ
بعذبا5 متد�

ل حسدته { هذ� �`الة �ل\ هو عليها من �لZتيب �قة �*ظا@ �ل\ تطي. شفا�
قمت ألفتح �Ïا"6 فوجدته ��قًد� خلفه I موضع يطل { ساحة �لق6z  .�لعمر

شخ�Y يعلو برتابة6بندقيته }ت فخذ� !  óيقظته ل( o6 لكن�Yًتر5��ّ كث
قا@ فز6�ً ثم bلم )شيا�W كأنه _: يتوقع ): )قو@ بهذ� . يكمل نومه ��خل �لغرفة

همد I ��خل �لغرفة! �£ö �zّو�þ��  .  I نو@ عميق بعد ): )قفل �Ïا" 
�ستقبلo من _: قد �ستيقظ من �لعسكر I نهاية ��جا5 سلم نوبة 

)نا )تهاx بقيدx �`ديد6x مك�ين قد عال صوتهم بالز�مل Ï�6و�¨�: 
 I مâ :Õو�� هجعُت  "!�معها _bطر. ك فاقد� لكمّ ) قد 6يا �يد��: "�bألو�

قد �تكأ5 { حجر معّد �لك نظر5�p6 N[ 5 �;و�W �لعليل�Ïو�بة �لرئيسية  
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م { . �bيد�: �لفسيح غY �به بز�ملهم
F
سل xوö �ً²يد�� مy� ¿قبل صاح(

بيد� طبق من خز� بد�خله كعك )شياW )خرx تؤ&  6xو��â بلهفة ثم جلس
 F̈ �يفة حفصة عة { )�ٍ: صغ�Y ��خل �لطبق عرفُت )نها من م�� �لمو

 ٍºعرف\ بما تستخدمه من )طباbفال5 �;امة`� I :ٍ�( ".  
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""""ºفسوºفسوºفسوºعبد� خا�عبد� خا�عبد� خا�عبد� خا�لللل" " " " فسو        
        ))))*د:*د:*د:*د:    ////��� �لسا´��� �لسا´��� �لسا´��� �لسا´((((

 @� y xسعو� Iصحا þ�حصل { بكالو�يو( «°¯®عبد� خا� � 6@
بنت. �لعلو@ �لسياسية6 �شتغل با£د�يس ¨منا Wيه ثالثة )بناy 6¸هو م  

6 �ل\ حصل بها { جائز� "تر� ب��"من )هم )عماÝ �لقصصية ��ية . �حد�
�ية ¼®¼«�Ïو�ر �لعربية �@ ��ية"مد: تأكل �لعشب"@6 � 6 "wية "�لط�� 6

"ºن بصد�ها �آل:"فسوö \موعة 6 �ل� 6"åموعة "حو�� { بو�بة �أل�� 6
"ïهذ� �لليل I oقد قر)5ُ ". من يغÎنوعة من  ): )عماÝيشكو فيه و���  Ý ح

)نه يطبع كتبه ��� خا�¸  6xليجية �ألخرÇ� ال�Ï� بعض�لن� I �لسعو�ية 
�yين �nنس : طبقا لîمه" �Øالوb� ëقد("p[ 6 تد� { �Ïال� ;ذ� �لسبب

قد �tه خا� I شبابه öو �لتشد� �yي6o ثم �نقلب I نظر بعض من . �لسياسة
ه { �لوهابية Þلصه من �لتشد� ]N ع �نقالبَ جِ رْ هو يُ . كتبو� عنه ]N �لعلمانية

ة عن تفج5�Y �`ا�x ع� من � �)يه ): �لوهابية » �bسؤل. عشقه للسينما
 Æمريكا®¼¼«سبتم( I @هو ما )ثا��ستغر�ب6 فالفية من �ألمو� �Çهذ� �لو�قعة 6 

p[ 6 هناA من يتهم )مريكا بتنفيذها توصال بها ]N )غر�å هو معر�كما 
شيطانية �ستعما�ية6 عال� { ): خا� ال يعر� من )��Ù �لسياسة �لعاbية 

: )x ��لمو�طنيه@ �تهاما �انيا Ïعض  فÕ: ينب� )ال يقد� ال كث6�Y قليال�  .
�� Nص �£ا*� N[ 6عبد� خا� �Õصد� �`ديث عن )ف I 6قد )شا� بعضهم x

�يةI شخوص �لجاW { لسا: )حد �" ºيه مع �لعقيد� "فسو(� I ا ال يتسقÎ 
� `ظ: "�لصحيحة �ة من جو�� هو I )نا )¾من ): �إلنسا: _ئن متطو�6 

�nزò Wمل صفة �لª. شأ: 6è من Wإلنسا: جز�." 

�ية � ó{"ºمثلها " فسو �Yسمها جليلة }ب شابا فق� �Yقصة فتا� فق
 �Ù ه منها6 فظلت تلقا�ðلكنه ليس سعو�يا )صيالÎ 6ا جعل )باها يرفض تز

عد �فنها بيو@ �كتشف لكْن ب.  Ûpاقد �نتÂ )مرها بالقتل .من ��W ظهر )هلها



 

 

٢٠٤

 �ل�طة Ï� Iحثنشطت فبلغ �لسلطا65 6 ا)بوها �ختفاW جثتها من قÆه
 Ï�6حث يتم �£عر� ]N سYتها سÙ( �Yتهاهذ� من خال� .  عنها�bحمو@

شخصيا5 متعد�� ëألحد� åعر£�p[ 6 يته� �نتهز �bؤلف �لفرصة فجعل �
ماعية �ل\ _نت �لفتا� ]حدÞ xوI å تصوير كثY من �bش5î �الجت

بFا� ��N[  I :_ x ): نكتشف I �*هاية ): جثتها قد خطفها �لقَ 6ضحاياها
 )فر��ها عليه بما ظى بعطفòيسهر معهم صبا� ي��Z { بيت )�Ù جليلة 

 � . جعله يكتم حبه I قلبهشديدفيهم »6 فيظن )نها }به6 ]ال )نه يقابَل بصد
 �ل\ ابرلقهر �`رما: I صمت ]N ): ُيْقتَل �لفتا� تُْدفَن b� Iقيظل يعا¬ �

يضعها I فريز� �ش��Z من `دها )مرها6 فيستخرجها { _: òرسها يقو@ 
يستطيعû 6ما )خرجها �ال � �لك �لغرå ح\ }تفظ Ûا£ها �ل\ ماتت عليها 
يتحدë ]�ها يبثها لو�عج حw �ت¥ بنفسه I مسكنه باbقابر6 ): يتأملها 

   .قلبه يعبث âسدها يعطرها يلبسها )�ل ما �ستطا� ���W ;ا من مالبس
 تتشابك )شخاص�لI �² �لعمل ��x بw )يدينا { لسا: عد�  يتم

�ياتهم £قد@ *ا �¾ية النعÕسا5 �لسلطة �yينية �لُعْرفية { �bجتمع� :s 6
�ية خاy �لضابط ��x �نتÂ ]�ه )خ�Y ملف _نت � تلك �لر�يا5� I تصب 

تنحو �لر�ية منì بوليسيا ظاهر� لم يكتف به . �£حقيق I تلك �لقضية
 
F
: يرهق ��هن ل ��x ف كثÎ �Yا يريه بالغموb� åفتعَ �bؤلف6 بل ¨�� فغل�

رx  طويال قبل ): يفهم �ا �لقا�§ قت�أخذ): يكو: Ý )ية جدx ح\ 
ê :( اصةßهو قتل جليلة Ûpا6 قد تكر� مرت6w و�ها)حد�ë �لر�ية6  6

ظللنا متحYين مرتبكw بw �ألمرين ال نستطيع �£ميÖ بينهما { مد�� 
 بنت "ليلةج" حبيبة êسن �لوهي¿6 �Øا¬ pبح "جليلة"�أل� pبح : صفحا5

ه ðد.  نفسهêسن �لوهي¿
F
 سببا يدفع �bؤلف ]N �نتها¸ عبثا ينظر �لقا�§ َعل

هذ� �£عمية pلك �£د�خل6 فضال عن ]يثا� �لعتمة �ل\  يبد) بها كث�Y من 
من تلك �£عميا5 �بتد�W طائفة من فصو� �لر�ية Ûو�� . فصو� ��يته6 فالðد

لو _: هناA  سبب فo ;ذ� . غا� فيهيçمض ال ند�x بw َمْن َمْن ]ال بعد �إل



 

 

٢٠٥

Ý :Õلoلك �لسبب.  معp إلبها� . بيد )نه لألسف ال يوجد مثل� I نها �لرغبة[
 سوx لغY ما سببكذلك )كb� øؤلف من شخصيا5 ��يته )حد�ثها . ليس ]ال

� WÒ تقريبا6 فÕنت �*تيجة ): �كتظت �لر�ية بأبطا;ا  ��غبته I تنا
�� I غY قليل من �ألحيا:y� قائعها �ل\ تسبب .لم ينفك �للغز �Çاص 

بعد ): ��خت �ل�طة6 ) ¶·«بد�W من ص(باختفاW جثة جليلة ]ال I �خر �لر�ية 
�خنا معها طو�� )كø من مائ\ صفحة .  

 xستبعا��نظر� لغيا" �للو: �bح¥ I �لصفحا5 �ألv من �@ �لسا�� 
يد� عنو�نها ): يتخذ �bؤلف من �لسعو�ية م²حا `و��ë مثل تلك �لقصة �ل\ 

 x�� تÏ� هيلt N[ أn تب قدÕل� :( xاطرß @ما ينتظر �لقا�§ بد�خلها قا }
tرx فيه )حد�ë �لر�ية6 لكْن بعد pلك �عْت بعض �£فصيالb� 5تناثر� هنا 

: فالسا�� يقو� مثال عن �لقاتل: هناA تومئ ]p :( Nلك �Ïت هو �لسعو�ية
"I ْمِسك به �تدحر¸ �)سه
ُ
). ¶®ص" ( ساحة �لقصاص ككر� ��" تالف)

:( � كما يقو� عن .I ساحا5 �لقصاصI �لسعو�ية ُيْقَطع  �قا" �لقتلة معر
x جسد� صا� يال¨@ �لشجر� �ل\ قُِتلَت عشيقته }تها )ما@ p لعاشق بعدما�

�z³ا@ : "ب wصحن �لكعبة ب I و��Zصاهم ): ي� لعابر سبيل )p "ستجا�
� يو@ بماW ¨مز@ عله يعو� ]N �شد��`ر@  I ر ). ¼«ص" (): ُفْغَسل

ْ
ثم �� pِك

رُ )·½بد�W من ص(� ��حة جدّ 
ْ
 �إلما�� �bطاعة 6 تالها بعد قليل pِك

   .6 ]لخ]لخ)... ¶°ص(
مع هذ� فإ: �ألسماW �ل\ خلعها �bؤلف { )بطا� ��يته ]N �لصفحة 

نيف ال تتسم بأية خصوصية س wلو )لقابهم تماما �لستÞ p[ 6خليجية عو�ية )
" �لِعx�َ"من "xلسدير� ""Oََك`� "" �لقحطا¬""ì

ْ
ل Fلط� "" �Øبي\"

"Oلعصي� ""xلسويد� "" �لزهر�¬"" OَِقÏُ� "(ا6 مثلما Þلو )سما¾هم شباهه
" سعو�"" لقُلَي� "" ْجِنيِد""" حنش"" فيصل"" تر�"" بند�"" فهد"�ألv من 

"åِهو "... ْمِعيولكن �`ا� تغY عقب pلكp[ 6 يقابلنا �سم نبيل تر�ستا¬6 
ضابط متسعو� كما هو �ضح من لقبه6 يليه �سم سعيد �لزهر�¬6 هو ضابط 



 

 

٢٠٦

� ص. سعو�x )صيل كما ال öتا¸ ]N �لقو�®¹® -«¹· Oئض" نقابل �س� "
  ". مل~"

�£zفا ëضا� كذلك فإ: بعض �ألحد�5 ال تتسق ما نعرفه عن )
ت }تها جليلة6 فال لَ تِ �لسعو�ية6 منها مثال �عتقا� �*ا( قد�سة �لشجر� �ل\ قُ 

 wطوعb� xال نا£ه )يدs)حد I �لسعو�ية يما�( مقتضياp 5لك �العتقا�6 
ال )قصد ): )هل . هذ� ]: سمح �nو بإظها� pلك )صال. عوقب عقابا شديد�

 �يعا { بكر� )بيهم )نقياW �لعقيد� �لسلو6A بل )قصد ): هذ� �لسعو�ية ûهم
 :( 6Oعل �هو �لسلوA �لعا@ �لعقيد� �لرسمية �ل\ ال يمكن )حد�I 6 حد

s: لم يمنع هذ� ): يكو: بينهم من يؤمن باÇر�فا5 �ألها@ هاخالف رهِ ظْ فُ  6
يما�( �Ïد�6 لكن Ç� IفاW بعيد� عن )نظا� �آلخرين . Wختفا� Aثم هنا

�لشما� ·½�للو: �bح¥ b� Iالبس ]N ص �Zلغ� { �ألقل حيث ال pكر للثو" 
ما ]p Nلك �Wلعبا��لعقا� �لشبشب �*قا"  . I 6¬نتيجة هذ� حسبا :=

 wليجية حÇ� عليه �لصحف Yؤلف قد سا� { ما تسb� :( 6ألمر� �Wبد�
p[ 6 تنقل )خبا� �Ïال�  من �الöر�فا5)مثاÝا تكتب I صفحة �nر�ئم عن �لزن

�أ: �تمعاتها ال تعر� �لزنا �للو�� �Çمر 6xلعربية �ألخر� ...  
فوp ºلك فالشو��� �`و��b� I xد: �لقرx �لسعو�ية )فضل )نظف 
من تلك �ل\ I �لر�ية حيث يذكر �لسا�� ): عثو� )قد�@ �*ا( با`يو�نا5 

هو ما �الف �لو�قعp[ 6 �لسعو�ية6 �غم �*افقة �لضخم 6x�� لشا�� )مر� I ة
 5�̈� من ثر هائلة6 تقع sمÕنا5 )نها )قل Îا ينب� ): تكو: نظر� ]N ما }و

بw كثY من �Ïال� �لعربية �إلسالمية  I م�لة بw£�b� w هذ� �*احيةمن 
ا نظافة نظاما خدما65 أل: شو��عها6 s: لم تكن كشو��� )�ببw �لغر" 

 zم I من شو��عنا �Yمثال )فضل كث àحيا I �( لم)نظف )كø تنظيما6 
 øما )كشيئا كهذ� ��x }كيه �لر�ية ال b� Iد: ال I �لقرx �ل\ مر�5 بها6 

xلقر�بل لو ): ��ئيا مzيا قا� pلك عن مدينة ) قرية . ما مر�5 هناA باbد: 
رتُه ]نكا�� شديد�p[ 6 )ق5 ما يمكن ): يقع I هذ� �لصد� هو مzية ألنك



 

 

٢٠٧

)ما . ): نرx قطة ) ûبا ميتا I �لشا�� { �لرصيف ) âانبه6 �Ù: ما يز��
سط �لطريق تمر به �*ا( �: مباال�  I eماعز� نافقا مل ): نرx ³ا�� )

  .فال
بعد �نقضاW بضع هناWÒ A �خر لفت نظرx هو ): �لر�يةN[ 6 ما 

ع��5 من �لصفحا65 ينقصها �£صوير �ل6ì فال �@ عن �Ïيو5 ) �bبا¬ 
خلو �لشو��� �bيا�ين من  wك_y� ºغال[ ( ºألسو�� �لعامة ) �لسيا��5 )
 N[ )ا*� xلطرقا5 تنا�� I wطوعb� 5طو�� سيا���bا�� عند �خو� �لصال� 

 Ö�Zتأ�ية �لفريضة6 بل �ل }ûه تقريبا { �لشجر� �ل\ قُِتلَت }تها جليلة6 
جهة �£حقيق �ل\ )خذ �ألمر من �bؤلف صفحا5 قبل ): يفهم منه �لقا�§ )نها 

يوشك �لî@ ): . �ل�طة 6:Õصفا للمح\ ��خل جهة �£حقيق ال نكا� ×د 
 �لقتيلة فيما ثم ]نه ال يوجد I �لسعو�ية بيو5 متد�عية كبيت. يقتz { �`و��

)ظن6 )ما ]: _: هناA بيو5 مثله6 هو ما ال )ستطيع ): )نفيه6 فإ: pلك ال يمثل 
)جل . ظاهر�6 sال لر)ينا�6 قد عشنا هناA سنو�5 ستا6 » ليست بالقليلة

نسمع ): هناA فقر� I �لسعو�ية غYها من �� �Çليج6 لكo )ستبعد ): يصل 
مثل ظاهر� تتحدë عنها �لر�يا5 بوصفها شيئا �`ا� p Iلك �لصد� ]N ): ي

  .  �عتيا�يا منت��
لكن حw �نتقلت �لر�ية ]b� Nقابر عند فا� )@ �لسا��6 هو �لضابط 

6  كما pكرنا��x ِغيَط به )خ�Y �£حقيق I موضو� �ختفاW جثة جليلة من قÆها
{ �لطبيعة هنا6A  بعد pلك بقليل bبا�� �£حقيق مÕ:ثم عند بدW ¨يا�ته لل

 » (كما يسميه " �لَقّبا�"بد) �bؤلف يسخن6 فألفينا صفا حيا `فا� �لقبو�6 )
لص¿ �`فا� �لصغY �بن )خيه قذ��ته )تسمية )لطف لطر�فتها ðsا¨ها 6

�� ]¨��W يتحفنا بتصوير� I حاالته �bختلفة êاال5 اýاطه ��x توقف �لس
نه بأصابعه �لعا�ية مع ما I هذ� من تقزيز تنف6Y ]ال �لوy مسحه �£خلص م

ºلك مناسب للسياp :( N[ ما تنبهت :�Ù ¬( . ؤلف { ما يشبهb� xكما جر
�لو�قعية �لطبيعية بما فيها من تسليط �لضوW { ما I �`يا� من قبح تشويه 



 

 

٢٠٨

v �bتصلة بالغر�ئز �لغوص I )حشاW �لو�قع �لعفن تتبع �ألمو� ]N )صو;ا �أل
 wلك حp N[ ما�لوحشية  �  فتح �bحققو: قÆجثةصف �لسا�� حالة 

  .  للتحقق من )نه ليس قÆ جليلة6 هو ما سيأà نصه بعد قليلصاحبها
 تلك �*ظر� �لتشا¾مية �ل\ ال ترb� I xجتمع ûه شيئا ذلكيلحق ب

خيانا5 ¨جية هر" بنا5 صا`ا6 بل ûه لو�� ¨نا �غتصا" ³ل ِسَفاِ�ّ  
هو ما ال يمكن ): يكو:p[ 6 �لسعو�يو: )¹¯ -·¯ص(]لخ ... من )هليهن 6

� شعب مسلم �خر I فيهم كماثم ينتهز . بوجه �@ مسلمو: ��يو:6 فيهم 
�bؤلف هذ� �لفرصة فيو�� { لسا: �لسا�� بعض �bشا� من هنا هناA �ثبت 

. �bو�قف �فتعاال أل» سبب � يتحقق Ý ما يريدصدº �¾يته للمجتمع6 مفتعال 
�Ïد �لبسطاb� N[ Wد: ما  wهجر� �لريفي N[ لكp Wقد عّر¸ �`ديث )ثنا

 اه�Wَ رF نتج جَ 
!
�  من �öال� تفلøينية بعد �نصبا" �لy�ت من �لقيو� �ألخالقية 

اnنس خيانة �ثY من تلك �bشا� تتعلق ب. و� �*ا( بسبب �*فطجُ I حُ 
�لنساW أل¨�جهن تصديقا bا يقوÝ سا�� �لر�ية من ): �bجتمع �لسعو�x �تمع 

  . مهو( باnنس
باbناسبة يصعب {F ): )تقبل بسهولٍة �لصو�� �ل\ صو� بها �لÕتب هيئة 

�*Â عن �bنكر �قسا� . �ألمر باbعر Wغبيا( wصحيح ): فيهم متنطع
تصو� ): يتلفظ )حدهم بتلك �أللفا� �*ابية بما فيها من �تها@ قلو"6 لكo ال )

)نا هنا ال )��فع عن �bطوع6w فهم ليسو� ضعافا6 . مبا� للشابw بالزنا �للو��
ا s¬ ألحسب ): لعبد� خا� موقفً . بل )حا� تسجيل ما )عتقد )نه ûمة حق

بينهمN[ 6 ه هو )مثاÝينا من �جا� �;يئة سببه �ختال� جها5 �*ظر بي� لِ بْ قَ  
جانب ما قر)تُه من )نه �صطد@ بهم منذ سنو�5 فاعتدْ� عليه بال�" �إلهانة 

  . حسب �مه
سوW �لظن بوصلة �جا� "هذ� نص ما كتبه حو� تلك �لو�قعة بعنو�: 

بُْت Ôبا مÆحا I سوÇ� ºيمة تعرضت إلهانة بالغة )ما@ ¨ج\": "�;يئة ِÔُ 6
�*Â عن �bنكر ��x من ِقبَل  ��جل �ألمن �bصاحب ;يئة �ألمر باbعر



 

 

٢٠٩

ج\ من )حد ¨ ¸)نا )�� بسيا�I ñ موقف �لسوº منتظر� خر oستوقف�
 _: �لوقت .ه من )جل ��W هدية البن )خيها �bولو� حديثا�bتاجر ��x قصدتْ 

طف )ية هدية ها مشZطا عليها ): Þيزحف مقZبا من صال� �bغر"6 فأنز£ُ 
 )x خال� ع� �قائق ) )قل6 )��5 سيا�b ñقابلتها 6تعو� ]N موقع ]نز�N ;ا

ºمن �لسو xهة �ألخرn� من.  
فال�6 بصحبته �جل )من :  يد�I6 هذ� �ألثناW �ستوقفo �جل �;يئة

̈جا¸ �لسيا�� �قو� N : )طو� من شهر شو�� يد� êر(6 فتوقفت )نزلت 
)نت bا�p ال تذهب ]b : Nا�p ال تذهب ]N �لصال�ï فر��5 عليه": ��لفال"هذ� 

�عا��  6ºملة { �لسوÕل� ��y� ستكما�� I ñر�ت مبا�� بسيا�{ ïلصال��
�لنساW لم تنجز ¨ج\ ��W �;دية6 فإ�p ب جها لوجه مع فال� �قف )ما@ 

من êر( بان �� من 6 فرفضت ]عطا6�W �أمر �جل �أل�لسيا�� طاÏا هوي\
نزعo نز� من ��خل �لسيا����6خل �لسيا�� )أل: �� بقيت .  فنشط êر

)خرجo بكل قو� Îزقا  eعن ñا�ß مسك(I مÕنها فتح با" �لسيا�� 
)حدë تهتI 5Õ �قب\ خا�xñثياب جسد 6.  

 تمنيت )ال ._: منظرx يدعو للرثاW حيث tمع �*ا( حو*ا من � جهة
تقف ¨ج\ I تلك �`الة6 فلم تستطع �£دخل ) �الق�Z" من pلك �£جمهر 

 مع ¨ج\ ]N �طة �ل�لة £قديم  �نطلقُت .��x لم يؤ� فيه )حد صال� �bغر"
N هيئة �ألمر : بال�6 ]ال ): �لر�ئد قا� óحد يشت( Aهل هنا ï:نت �نو(

Ï� تقديم } x���[ مع ï�ال� تم توجيN[ Â �طة �Ïت6 فذهبت باbعر
Lبرتبة ��ئد )يضا6 تثبيت بال :=طلبت من مسؤ� مر�ز �ل�طة6  �6 فحا

عد بزجتك للبيت6 سو� )ستقبلك بعد : مع ]���x قا� N.  مر���oِ يَ نِ ثْ ): يَ 
Wيظن )¬ لن )فعل. صال� �لعشا :=تم توجيN[ Â مستش~ �bلك . ففعلت6 

6 فذهبت  }ديد �ألn� ��Ôسدية �ل\ `قت بعزيز للكشف {F عبد �ل
عد5 بتقرير عن �لكدما5 �ل\ `قت ب )نها Ûاجة من �سة )يا@ ]N سبعة 
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�تم )خذ )قو�N من ِقبَل جندx تم توجيÂ ]�ه.)يا@ � تز  . Wبعد �نتها
  ...سو� نتصل بك: �ألسئلة

ما ¨لت )نتظر من �طة �Ïت ): مضت ثما¬ سنو�5 { هذ� �`ا�ثة 6
حالت جاهد� كتابة هذ� �`ا�ثة I حينها6 ]ال )نo لم )فلح أل: ... تتصل ب

 ن� )خطاW )فر��ها: �;يئة _نت I حصانة مبالغ فيها( xحصانة من �لشكو. 
 :Õتها حامد� �هللا )نه )صبح باإلم��( ïية متأخر�Õ`� 5ُ هذ���( �pاb :p[

لو تتبعنا هذ� . يغ عن )ية ýالفة لرجا� �;يئة6 �ذلك ن� )خطائهم�£بل
� يو@ _�ثة òدثها بعض �جا� �;يئة b� Iيد�: I فإننا سو� ×د Wألخطا�. 
 به ;ذ� )قو� ]: ما حدë لشا" �bدينة �bنو�� { مر)x من ¨جته �ستشعر5ُ 

)قفت )ما@ �جل �;يئة فال� �جل �ألمن êر wح xجسد I :هما يعبثا 6
� `ظة ثمة . تمزيقا ي�z: { �تها� بنو�ياهما I 6 بل�Yكث ëدò هذ�

فم\ يفهم هؤالW )نهم يشوهو: �yين بأمرهم باbنكرï فهل . ضحية لرجا� �;يئة
ïمن خالص من هذ� �*وعية."  
تقرير� يتضمن �� �لسعو�ية6 ]ثر pلك �bقا�6 " سبق"قد ن�5 صحيفة 

صفت مصا�� I هيئة �ألمر  ":عبY �لرجبا¬ هذ� نصه عليه بقلم ;يئة�
�*Â عن �bنكر بمحافظة جد� ل	 ��لقصة �ل\ pكرها �لÕتب " سبق"باbعر

åِ " ع�Õ"عبد� خا� I مقاâ Ýريد�  �£عدx بَ سْ  �جِل حِ حو� �قعة تعر! Ý ٍة
ال )سا( ;ا عليه تمزيق مالبسه قبل ثما¬ سنو�5 بأنها كذ"  6W�Zض �فê

قالت �bصا�� ]: عبد� خا� )لe �تهاما5 جز�فا6 �تهم �ج¥ �;يئة . من �لصحة
Yجها¨ �ل�طة با£قص): " سبق" �شفت �bصا�� ل	.�ألمن باالعتد�W عليه6 

I مقاÝ هو �لشيخ ]بر�هيم بن ò- فال�6 " عبد� خا�"�جل �;يئة ��x قصد� 
 Wهو )حد )عضالم �6;يئة بمحافظة جد�6 من )نشطهم I �لعمل �bيد�¬ 

 ·®يُالَحظ عليه )ý xالفة )ثناW تأ�يته عمله حيث تزيد خدمته { )كø من 
�ل\ تضم عد�  ير)( nنة مÕفحة �لشذn� pنÐ باbحافظة سنة6 كما )نه

�;يئة �ل�طة þناn� حثÏ� لشيخ فال� متفر� ;6جها5 منها� :(ذ� �لعمل  
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للجنة �`ق I �ستيقا� قبض من يما�( )عما� .I �يع )حياb� Wحافظة 
Wلتشبه بالنسا� Ðنn� p;م جهو� كبp I �Yلك ح\ نالو� �� شكر �6لشذ 

ثناW صاحب �لسمو �bلó �*ائب �Øا¬ ¨ير ��yخلية { جهو�هم توجيه 
مو �bلó )مY منطقة مكة �bكرمة سمو� �لكريم بÆقية �جلة ]N صاحب �لس
من )بر¨ �لقضايا �ل\ تم ضبطها . بدعمهم بما òتاجو: ]�ه من ��ا5 )فر��

من قِبَلهم �لقبض { �لشاp جنسيا ��x تقمص ��تدx بدلة �لضابط I مقطع 
  .]N ن� تفاصيله I حينه" سبق"�لفيديو ��x �نت�6 سا�عت 

�*Â عن من مصا��ها" سبق"علمت  � �Çاصة ): هيئة �ألمر باbعر
�bنكر âد� سو� تصد� بيانا خال� �أليا@ �bقبلة تر� فيه �سميا حو� ما كتبه 

 I®½¯¼µ عد�ها �لصا�� برقم " ع�Õ"عبد� خا� I عمو�� ��و� I جريد� 
قد تضمن �bقا� قصة ". سوW �لظن بوصلة �جا� �;يئة"��x جاW بعنو�: 

حد�ثها I تعرå �لÕتب قبل حو�N ثما¬ سنو�5 لالعتد�W عليه من تتلخص )
ل عضو هيئة عسكرx مر�فق Ý حينما نصحا� با£وجه ]N �لصال�6 فر� بَ قِ 

�فض ]بر�¨ هويته �لرسمية للهيئة pلك : عليهما ïال تذهب )نت للصال� �pاb
ذ� �العتد�6W حسب قد تعرå نتيجة ;. )ثناW �نتظا�� ¨جته I سوÇ� ºيمة âد�

]لخ ما �� ... �عو��N[ 6 تمزº ثيابه جسد� sحد�ë تهتI 5Õ �قبته خا�ته
ÆÇ� I .åيئة لن تتعر;� :( N[ 5علوماb� 5ها { مقا� 6كما )شا��� I 
حرصا {   ]Ç� NوI å تفاصيل �`ا�ثة �ل\ قعت قبل ثما¬ سنو��65لÕتب

ال سيما )نها �قعة قديمة Þص عد� جهاb� 65بد] ��x تسY عليه6  6Zهو �لس
لم تتلَق �لرئاسة ال غYها I حينها )x تظلم من �bذكو� مع ): )بو�بها مفتوحة 

�Yلغ Ý .W�Zض �فê تبÕها �ل�Ù \ال )سا( ;ا من 6كما ): �لقصة �ل 
� I قسا@ �ل�طة( Yمقا£ه تقص I ��Þاp �لال¨@ حيا� �لصحة6 ال سيما )نه )

  ".شكو�� � هذ� �bد�6 هذ� ما ال يصدقه �قل
فإ�p عدنا ]N �لر�ية جدنا )يضا من �bو�ضع �`ية فيها تلك �لصفحا5 
�ل\ يستعرå فيها �لسا�� �الف�Zضاb� 5ختلفة �Çاصة بتفسY �ختفاn� Wثة من 
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 عمق �لقÆ �لقة جد� لفافة �لكفن م�ية I: "جانب فريق �Ïحث �£حقيق
)كد5 . بها خصال5 من شعرها �لكستناþ �لطويل6 ما ¨�لت ���تها ملتصقة به

�تها �*دية �لفو�حة من ثنايا �لكفن هربها�� .Ýحقق �ستنتاجه بقوb� لو : "علل
". )نها بقيت بعض �لوقت £خمر5 �لر��ة شابها ما يشبه ���ة ن� �Ïو� �لقديم

b� ¸الستنتا� :=بدb� þنساb ºقولة �;ر" ): )سو�� مق�Æ �ألسد )سو�� 
ث I هذ� �لفرضية قابلها سؤ�� تشبF . ها من �لقفز ]N �لشا�� �لعا@تْ نَ كF منخفضة مَ 

مÕنه كمسما� صد§ غرسته فوهة �لعقيد نبيل تر�ستا¬ كأ� êقق �ستلم 
� �bجرمw �لقضية عز� عن �bو�صلة فيها بعد ): )م% سنو�5 عمر� مطا��ً 

 �لو صح هربها فهل :  ُقَقد جر�ئم çمضة عديد�{ �ختال� )صافهم فا_
با�� سÕنه حاال5 ��قظة { مد�� ��و@ï تتهر" ��ية I � يعيش حيا� نمل ي

ضع حو�جز )ما@ هربها منفر�� بأسئلة متسلسلة {  I لعقيد نبيل� xتما�
  :هامش �لقضية

» �لضعيفة �لقصï�Y كيف ;ا ): تزيح غطا- 6Æلق� W  
ضح �*ها� Çطو�� �كتشافها من خال� �`ا�( - I "ال يمكن ): تهر 

�Æقbحيطة باb� فا5 �لعمائر� ( . Æبها �ال فهل بقيت ��خل �لق�ps _: هر
من  ساعدها { �;ر"ï: )@ خا�جهï يبe �لسؤ�� ïم\ هربت  

� êقق I هذ� �لقضية يضع ) :_ سئلته من غð :( Yد عنها ]جابة )
تنا" { هذ� �لقضية ستة ضبا� _: �خرهم . يبحث ميد�نيا عن ]جابتها

َّل 
ُ
  : �*قيب سعيد �لزهر�¬x�� 6 لم ينس ترA )سئلة ]ضافية لم }

هذ� �لسؤ�� يقت% معرفة عالقتها بأفر�� )Ùتها6 - ïما » )سبا" هربها 
  .يهد� حياتها فقر�5 �;ر"فربما جدI 5 م�;ا خطر� 

- "ç :بها تنتج )مامنا �حتماال5 عديد� كأ: يكو�ps )هملنا فكر� هر 
  .فربما تكو: I صف �خر ) قÆ �ا�. { �أل" �لقّبا� موقع قb� Æتوفية

 Yخر5 س( �Yنهايتها عن خلق تعقيد�5 عس I تلك �ألسئلة �تمخضت 
� سبيل فك لغز هذ� . ركَ ذْ ل ]WÒ N يُ  توص� �£حقيق6 pهبت به ]N تعرجا5 لم
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 F³َلَتْنا سخط )هاN موñ مق�Æ �ألسد تعنيفهم �لفتا� }ملُت { �تe مهمةً 
حw قر�5 �للجنة �b�فة بمتابعة �لقضية برئاس\ �£يقن من �لقx�� Æ ُ�ِفَنْت 

ن جثثهم ن� بغيض ثالثة منها }لل )صحابها6 فا� م: تم فتح )�بعة قبو�. فيه
لم يقد� { �£أكد من جنسهم ��كو�x سوx �لقبا� شفيق 6�)ما . { �لر

�لقÆ �لر�بع فقد _: لطفل تآûت )طر�فه نَزF `مه �هنا كثيفا غطى عظامه6 
åعصية { �لقربقيت �جمته تفاخر �*مل �bنت� ببقائها متماسكة  .

Ï� فريق xy 6نت �*ية مبيتة= xقبو� )خر I يتة �لشابةb� حث6 للبحث عن
�ا��6 ]ال ): هاتفا شديد �£وبيخ صلo �مر� بالكف حاال عن �لعبث Ûرمة 

ñوb�."  
]ال ): �لر�ية يعيبها كÕ`� �øيا5 �ل\ تتضمنها فتثقلها تربكها تربك 

ليلة مع حÕية ج. حÕية )ب جليلة مع حبيبته قتلهامن pلك : معها pهن �لقا�§
حÕيا5 . حÕية êمو� حبيب جليلة. حبيبها قتلها » )يضا �ختفاW جثتها

. حÕية ضابط �£حقيق مع �ئيسه I �لعمل. ]خو� جليلة �Øالثة )بيها )مها
حÕية ضابط �£حقيق ثلته �bكونة منه من . حÕية ضابط �£حقيق مع ¨جته

�ية تشتت �النتبا� تفقد �لعمل ما ينب� ]: كÕ`�  �øياI 5 �لر... فو�¨ )يمن
ßاصة ): بعض تلك �`Õيا5 ال عالقة Ý بمحو�  6Öيتسم به من تر� :(
�لر�ية6 �� ]ال �غبة �لÕتب I طرº مو�ضيع بعينها sبد�W �)يه فيها موقفه 

رنا با. منها �غم �نعد�@ �لعالقة بينها بÕ`� wية �ألساسية I عمله
ّ
bرشد ]نه يذك

�لسيا�ð x�� 6د لز�ما عليه ): يعلق  { � WÒ يمر به I �لشو��� �bيا�ين 
كما ): �لر�ية ليست كشكوال . مع �اعة �لسيا� ��ين ير�فقهم I )�جاb� Wدينة

�لسببية6 ال يصح ): يقذ�  W6 بل )ساسها �النتقاWÒ �يسجل فيه صاحبه 
 الكل ما يقابله سو�Wبصاحبها فيها ( xحو�b� وضو�bصلة با Ý :_  .  

قد تم �لI �² معظم �لر�ية بضمb� Yت�م { لسا: ضابط �£حقيق6 
s: حسبُت Ï� Iد�ية ): �لسا�� هو �لر�b� xطلق ��x يعلم � WÒ أل: 

 �لفo �لI IÕ ج�ألمو� لم تكن قد �تضحت بعدp[ 6 لم يكن �bؤلف با*ض
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عمله6 فلم يستطع ): يشعرنا )x نو� من �لسا��ين �اطبنا ح\ �nزb� Wبكر من 
ل I N بد��W �ألمر )نه �لسا�� �لغائبN[ 6 ): �تضح بعد ف�Z )نه �لسا�� ي� لقد خُ 
قائع . �bت�م �{ ): هذ� ال يعo ): �ل�² بلسا: �لضابط �bذكو� قد غطى 

� )خرx { لسا: هذ� Ù Aية6 بل _نت هنا�هذ� ]: . �لشخصية ) تلك�لر
xبعض �ألحيا: �ألخر I ير ال يسعفناÆ£� :بعض �ألحيا: فإ I ير�Æمكن ت( .

 w`� w`� wصيص بعض �لفصو� بÞ من �لسهل توجيه ما تم من :[
 xالستعر�å )قو�� �لشهو� �bختلفة بأ: تلك �ألقايل قد حكيت للضابط �لر�

: ): { öو ) { �خر6 فحÕها هو� x( 6تمت به x�� ا { �*حو* �� بد
6 بل تر�نا نو�جه تلك �ألقايل "]: فالنا ) عالنا قد قا� N كذ� �ذ�" :يقو� *ا

 Fكيê ة { لسانهكأننا نسمعها معه مبا�� من )صحابها ال.  
غرفته باbقابر حيث ضع جثة )ما I �لفصل �ألخÇ� Yاص بشفيق 

� � يستمتع بها ميتة بعد ): فاته �الستمتا� Ûبه ;ا » حية �لقتيلة I �لفريز
 ِ حيث كنا نسمع مبا�� حديثه ]�ها6 s: لم نسمع صوتها ها » )هلِ د� َص ل 6Ý ها

»6 فقد �ستغربُت �ألمر جد�6 لم )فهم �لI ² ): ي�Zنا �لضابط I عماية من 
Þاطبه �غم ): صوتها ال يصل �ألمر Ûيث نظن ): �لقبا� ]نما �طا" جليلة 

Ù �ستغر�ب هو ): جليلة قد ماتت منذ )� �لر�ية مذبوحةN[  . 6 مسامعنا
�غم ما �نت� بw �*ا( من )نها هربت من قÆها �أنها  =: �لضابط يعلم pلك

لم تكن قد قتلتp[ 6 هو �جل �طة يعر� جيد� ما قع6 ليس �حد� من 
: ]b� Nنطق يبتلعو: �Çر�فا5 �ألها@ ير��: عو�@ �*ا( ��ين يفتقر

): قتلها . �لالمعقو� Æنها قد هربت من �لق( wتوهمb� ح\ لو _: قد توهم مع
 
َ
نا { عمايتنا Ûpا _: م²حية متقنة6 s: كنت ال )��x كيف6 فلما�p تر�

قوعه فع wفيه من �@ ح �ال مع ): �أننا نشاهد معه �bوقف نسمع ما يد
 ïëا ما حد* óحهذ� غÎ Yكن ألننا لم نكن معه هنا6A بل )à هو بعد pلك 

  . ]: هذ� غY منطe باbر�



 

 

٢١٥

مثلُ  ْÙَ اضيه  شفيق �ُ ه ال منطقيًةb :=حw _: { صلة بأ�Ù جليلة6 
هذ� �ألمر ) A�p من )مو�هم6 يشا��هم سمرهم  يؤ�x يذهب ]N بيتهم � �لة

 يعلم بهخصوصيات( �Yلع عليه غ Fا ال يمكن ): يطÎ ظل . هم I 6فهل يعقل
�لظر� �bحيطة به �نذ�A عندما جد� ضابط �£حقيق متلبسا âريمته6 ): 
 } ëعليه �لضابط فيدعه يتحد Æتلك ��كريا5 ثم يص �يAZ نفسه تستعيد 

تعلقْت 6ت عيoك5ْÆ }: "يقو� شفيقï ��حته �أنه Ý óò حدتة قبل �*و@  
ñكر�p لس\. بهاn �� . يابسÚ بها غصنٌ  تهد� كحمامة }رt6 Fلس �ا

)حصينا �Øآ�ل .  خلقت منه �قعة للعب َجْذ" �نتباهها6)حببت ظهر )بيها
�bمتد� { شª )�خبيل من �nز� �bتباعد�b�6xنت�� { شاطئ عمو�� �لفقر  .

 َ  ا�َ شَ ت
ْ
�bحا�� لرقبته �;ابطة لعنقه بتوحش كتشابك نا I نتف �لشعر�5 �

عملنا )ظافرنا �تمعة ;رÚ حكة _نت تعZيه ) )نه خلقها . )حر�Ú بد�ئية
 �Æد�لكمÇ�̈�يا� شهوته لِ .الس ��� باbتعة  مع �  

ْ
 �تهم جليلة بنقل ّك حَ ل

كم .  تو��5 عن �ألنظا� بقية �لليلة6يومها çصت I خجلها. �لعدx ]�ه
 �َ  تمرÚٍ F رْ فر� �ل\ ال تصل ]�ها يد� £ذيب هَ اكرهتُه �لتها تر�تُه ير�ض بأظ

  .)سفل لو� كتفه
)بدx عO �ن��حا £حسن مها�I ñ جلب متع ]ضافية )ثناy� Wعك 

�;مز . N[ يعاÙ عو�( ��zمر �الن�( eتل(نÂِْ تهمÖ ظهر )بيها 
ُ
فبعد ): )

نبطا� أل�عك ظهر�6 مر�جعا pكرx ما حدë من غرفة عO مطاÏا ]يا� باال
فمع تالمس )ناملنا بw )�خبيل جز�� تتوy برº . جريا: ³م قل¿ { ظهر )بيها

þمشتهيا مضاعفة �لصعق �لكهربا�ما �حتجبت .صاعقة تo�Z متفحما  
جئت كعا�à سالÕ طريN[ e موق� ��خل �Ïيت . جليلة �حتجب ظهر )بيها

ية ýصصة Ý يبسط ��pعيهك�ب يربض �¨ I6 eف( xمستو I يضع �)سه 
كنت )نتظر êسن �لوهيب ): يستلe { بطنه . يمكنه من �¾ية )x ]شا�� �تية

  :̈جرÀ ¨هY معنفا.  ): تأà جليلة بالزيت *بد) مهمتنا ��ومية �bحببة�6ر��
  ذ�:ï)تظن نفسك طفال تدفع �Ïا" تدخل من غY �ستئ!  )نت6 هه-



 

 

٢١٦

  :خففت )مه حد� �لته
-y  ! للبيت حرمة6x يا 

ºمة �الستذال� )غوص عميقا كمسما� �تسع �)سه بفعل �لطر` I ملتصق. 
.  { طريق عر5ْ دn  Fسدb� xتفتق لشا�b� Éخطو� كطبقة ]سفلت مُ تنبهُت 

 6جاW �لعم êسن مرتديا مالبسه �تمعة. xجسد يعلو6 �فة طفل تسكن صد�
}دë مت�فا6عن �£خفف ��x _: يما�سه مع �يMمتخليا  :  
  . فقد غد5َ �جال6  نعتذ� عن �ستقبالك يا شفيق-

� �لة من من� تهت( I .بيتهم مر��� N[ قبل ): . كنت )سلك �لطريق
 فأتر�جع )عو� 6)طرÏ� ºا" يظهر �لعم êسن ك�ب مسعو� ينبح بصو5 )هو¸

b� wبيتهم�بر� �لشا�� �لفاصل ب �Æمر���. ق �Æقb� ر�ت صو" 5��6 حو�{ 
�يدx تتخيل ظهر� م²جا �6صطففت مع �لزبائن )طالع �£لفا¨. �bقb� Âجا 

 َ� Wجالs: تعلمت b� IقÂ )شياW كث�Y. هنِ �َ }ا� ]نز�� Ùجه yعك ظهر� 
معرفة �هالÖ �لرجا� )��Ù �لنسا6 سما� �لÏ� @îذ�6Wx" �لشيشة  W

تعلمت � WÒ ]ال نسيا: �لصو�عق �ل\ tتاحo حينما .  لعب �لو�b�6ºخبأ�
 )Ùفت I �" ._نت تتقابل )ناملنا بw )�خبيل �nز� �bتناثر� { ظهر )بيها

الحتيا� ]N ��ل ينبئ عن حر�ئق صد�x )�منت . �لشيشة �£دخw معا
wدخ£� .y� } نبثقb� خا: �لكثيفy� :_ شا�� `ريق عظيم شب Oمن ف @�

  .I هذ� �لصد�
� ح�� �nميع6سمح N �لعم êسن بزيا��5 خاطفة 6 

َ
º رُ طْ  بعد ): )

): )بI e غرفة �لضيو� من غÏ�6 :( Yا" �ستأy� I :pخو� بصو5 مرتفع 
� كبلت حر�\ هناt(x .Aو� ��خل �Ïيت كسابق عهد� . ُAتَْر

ُ
 I )غلب )

I 5قاكنت I تلك �لزيا��5 .  )حد غرفة �لضيو� من غY ): يلتفت ]FN �أل
كنت )ضع )Ï� } ¬pا" ��x . )ترقب خرجها ) )bح طيفها ) )سمع صوتها

يفصل غرفة �لضيو� عن بقية �Ïيت فأسمع صوتها يأà هزيال Îعنا Ï� Iعد 
 . I بN سحيقَ� ذِ �أنه قُ 
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كأنها �حلت مع طالW �لغرفة ��x . ناخال �Õb: منها �أنها لم تكن ه
. ال WÒ باº من حضو�ها سوx �ثا� تد� )نها _نت هنا. نكب I �ç �لزمن

ْت من شعرها Fجد5ُ خصلة كثيفة قُص â 6امة6 قلم �¸6 )ظافر مطلية مقلمة6
Ëنها . كتا" مد�( � مر� )ºÙ شيئا من بقاياها �ل\ تتخلص منها ) I كنت

خرجت6مر� جد5 صو�تها. تها¨�ئد� عن حاج Éثو xصد� wفخبأتها ب  .
_نت tلس { �لكنب ��x )جلس عليه I ¨يا�ñ ;م ناثر� شعرها I نصف 

 Ùقتها جز�W جز�W ح\ . مطلقة ضحكتها كسماÞ Wلت عن غيومها�6قد� حاbة
  . )µ«« -¹««ص ("�كتملت بها

�£حليال5 ليس هذ� فحسب6 بل هناA �للغة �لر�قية �bعج xøم �ل
ة �ل\ ال يمكن ): فيع�*فسية �yقيقة �bتعمقة6 �£دسس �Ïا�� للعو�طف �لر

تكو: قد مر5 بشفيق { هذ� �*حو ال _: مستطيعا ): يقتنصها بتلك 
�لسهولة6 هو �أل� �nاهل �لفد@ �لعّ- �bتوحش ��x قلما _: �تلط با*ا(6 

I يعيش عيشة متوحشة :_ p[مع )حد ëنا��� ما _: يتحد.  غرفته باbقابر6 
 
ُ
¨ رِ بْ )نا6 حw )قو� هذ�6 ال )�� ]N }ق�Y ]نسانيا6 فهو ]نسا: مث¥ تماما6 بل )

هذ� سقطة فنية ال تغتفر. عجز� عن ): يكو: بالصو�� �ل\ �سمها b� Ýؤلف .
 ): òلل  بكل تأكيد يستطيعه]ن.  ال يفرº بw شفيق بw نفسه�bؤلف]: 

. مشاعر� يصفها يتحدë { هذ� �*حو بتلك �للغة6 )ما شفيق فال )لف ال
 I معنb� ينب� ): يتنبه عبد� خا� �لك فال يقع فيه { هذ� �*حو :=

)ما �Ïو�تو�يهاÇ� 5اصة ببعض �ألشخاص ��ين ;م �� I �£حقيق . �لسذ�جة
�ير �bختلفة عن �ختفاW جليلة ) لألصدقاW _لفصو� �ل\ ُكر�َسْت لُكّتا" �£قا

ضابط �£حقيق6 فو�¨ ���( �لفلسفة بآ��" �لقاهر�6 )يمن �لضابط : �Øالثة
  . بهذ� �لالمنطق فيها�bفصو� من �ل�طة الصطد�مه برجا� �;يئة6 فليس �ألمر

*قر) مثال ما يقوÝ. لقَ عْ  ما فيها من )حد�ë ال يُ  ك�øُ يعيب �لر�يةَ كذلك  
 Nص �£ا*� I ستللُت ): "¶ص(�لسا���  من ملف قضيتها )��قها �ل²ية )

لسوW . �سائلها �لعاطفية �ل\ خبأتها I مÕ: مكشو� من غرفتها �bتو�ضعة
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_نت بها �لة ��ية جعلتo . �`ظ قر)5 �سالة فضا�ية ال }مل تا��ا êد��
فهل I ". ...صطحب فتا�): )تر�ك تريد¬ )� ): ")قف منها موقفا عد�ئيا مبكر�

بال�نا6 ßاصة I تلك �Ïيئا5 �لفق�Y �ل\ تنتO ]�ها جليلة6 مثل تلك �أل@6 
ßاصة ]�p _نت تلك �أل@ �مر)� متدينة �بد� نقية منذ صباها كما يصفها سا�� 

 ïية�  ). ¯«® -¶«®ص(�لر
Õ`� xية بما يفهم منه )نه باbناسبة فقد _: �لسا�� قبل تلك �nملة ير

من بw طيا5 ضمb� Yت�م ضمY �لغائب �لعليم بكل 6WÒ ثم بغتة يÆ¨ *ا 
�لظال@ �: ): يمهد �لك ب�6W �عو� �ل�² مر� )خرx { مد�� عد� 
 wحقق كر� ثانية من بb� ا* ¨Æلغائب6 ثم ي� Yية بضم��أنه � صفحاb 5ا يبد

:( : تنجا" �لعتمة عن جهه تماما6 هو ما تكر� مع )طو�W �لظال@6 لكن �
با´ �لشخصياp[ 65 يعمد �لÕتب ]N }يY �لقا�§ قبل ): يلe ]�ه معلومة عن 
)x منهاÎ 6ا يسبب Ý �إل¨�¸ بدال من تشويقه للم% قدما I �لر�ية6 فنحن 

�ية ]نسانية �جتماعية ال تصلح ;ا تلك �ألالعيب �Ïهلو�نية �ل� W�¨[  من شأنها \
تعكY جو �لعمل �لقص5 sصابة �لقا�§ بالصد�� �: ): يكو: هناA ما 
 :يكافئ pلك �لصد��6 بل �: ): يكو: هناA ما يستلز@ هذ� �لصد��6 بل �

من pلك ما يفاجأ به �لقا�§ . ): يكو: هناA ما يعوå عن هذ� �لصد��) �Wبد
 حw يرp xلك �لضابط ��x ال يظهر علي) µ¶من ص( ��Õف( ه I تzفاته )
هو يدخلنا معه غرفة نومه يبد) I فاصل غY )خالق x�� Yغ WÒ x( ه

 xرð صف ما مستخدما كعا�ته �لصو� �لغريبة �ل\ ال I غرفة �*و@كريم من 
 6xطر بسهولة �هن ب�Þ لكp غم�يظن �bؤلف )نه قمة �إلبد�� ��x ال 

Î هو فعالا ال يستطيعه � )حد بل Îا ال يستطيعه )x )حد6 يستطيعه � )حد6 
 ïتةÏ� بد��[ x( لكن ليس فيه  

 I 6)ية ما يذكر� �لسا�� من ): �*ا�من �`و��ë �ل\ ال تعقل I �لر
غبشة صال� �لفجر عقب قتل �لفتا� سقو� جثتها { �أل�6å _نت )قد�مهم 

�أ: �Ïعد�W ال òسو: )½®ص(تصطد@ بتلك �nثة6 فيظنونها جثة حيو�: نافق  6
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 xأ: �لقتيلة )يضا لم تكن ترتد�: جثة �إلنسا: من جثث �`يو�:6 Öال يم
مالبس tعل هؤالÏ� WلهاW يعرفو: ): ما �صطدمت به )قد�مهم ]نما هو جثة 

ثم ]�p _نت �لرسالة �bذكو�� قد بعثت بها جليلة ]N عشيقها . ]نسا: ال حيو�:
I غرفتهاb� ïفرå ): تكو: �لرسالة I حو¨� �لعشيق فكيف _نت Þبئها 

)�سلت ]�ه Ý ألنها كتبت . «ثم bا�p تكتب Ý مثل تلك �لرسالة )صال6 
 ïتناجيه }ت ظال� �لسد� «لو )غضينا تقابله بر�حتها ح\ ]نها قد قُِتلَت 

ها عن هذ� ûه فهل يمكن ): تعرå نفسها Çطر �لقتل I حالة �كتشا� )هل
ïلك �لرسالة£  

6 قد ند5 عنها �خة عميقة ْت لَ تِ ليس pلك فقط6 بل ]: �لفتا�6 حw قُ 
� )سما� �*ا( ال )«®ص(حسب صف �لسا�� ;ا �zغم هذ� لم يلفت �ل� 6

فوº هذ� فإ: )هل �Ïت�6 . ح\ ��ين _نو� يتهيأ: للخر¸ ]N صال� �لفجر
تها سا� منها �I @y �لشو���6  لم ðد� من  ُجز5ْF �قبْت لَ تِ �غم ): �Ïنت قد قُ 

تفسY الختفاW جثتها من قÆها ]ال )نها قد هربت6 )خذ� يلو�و: سYتها { 
)سا( )نها هربت مع عشيقهاx�� 6 ال )��x كيف تر�ته �لسلطا5 طليقا فلم 

بل ]نهم6 جر�W هذ� �Çبل ��x( . x )نهم قد Þبلو� صا�� �انw. تقبض عليه
 : �ع�Zهم { يد �bؤلف6 _نو� ]�p قابلو� )حد� من ]خوتها سألو�( ïلم تعد )ختك(

� )باها قالو�ْ
َ
(� �p[ : :( كر�� �عتقد �لرجل£� �øمع ك ïهل َعَرفَْت مع من َهَرَبْت

�بنته قد هربت فعال مع )حد �لرجا�6 صا� يتحرº غيظا هو ي�" فخذيه 
:F { �آل�p: من يوصلN[ o �قبتهاï: قائال Fألمثا� ]: �لز� I :هم يقولولم ال6  

ْحرï )ال تر6x يا عزيزx �لقا�§6 )ننا I �لر�ية ]¨�W �لم ýبو� òتا¸  َمر! من �لس�
َ
(

�*ا( فيه ]N ]�سا;م ]N مستش~ �ألمر�å �لعقليةï بل ]¬ ألتصو� )ننا öن 
} Aهنا N[ نلحق بهم :( N[ ¸تاö سو� Wقاعد� �لقر� " wلقو@ ثالث� �من جا

  ".يوما صا� منهم
ثم صا� )هل �Ïت� يسمعو: I �لليل نو�� �حها » تبتهل ]N �هللا ): 
�£عب �لشقاW ما òيل حياته بالليل �*ها� جحيما ال  ºي�� بقاتلها من �أل�
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�). °® -½®ص(òتمل  :( N[ �̈  { ): �Çبل لم يقف عند هذ� �`د بل tا
�هللا6 . �جل I �لû ìما سمع هذ� �*و�� خ� ): يكو: هو �bقصو� x[

�أنهم قد فقد� عقو;م �pكرتهم لم يعد )حد منهم يعر� )هو �لقاتل )@ ال .
هنا6 هنا فقطx(  6 بعد ): سمعو� �*و�� �ألنw عد� مر�65 �نقلبو� { 

ونها به من قبل6 بل )ضحت )نفسهم فلم يعو�� يتهمو: �لفتا� بما _نو� يتهم
Yحاطت بها �ألساط(بولو� . عندهم قديسة øن( N[ ؤلفb� هنا )يضا يتحو�

Yنشأ� �ألساط I 5علوماb� ال�� يعطينا بعض)x )نه ال يكت~ بأ: . لم تت� 
بولوجيا )كø عبقريةøئيا عبقريا فأب ]ال ): يكو: )ن�صحيح ): . يكو: �

�م6 لكن �ألمر I �`قيقة من صنع �bؤلفx�� 6 _: عليه �لسا�� هو ��x يت
): يبذ� جهد� Ûيث تعÆ �ل�ما5 �ألف�Õ عن مستوx �لشخصية تفر�ها6 هو 
جو� ضابط �طة يلم بهذ�  :Õال )ظن من �لسهولة بم p[ 6ما لم ينجح فيه

Wعماية من )مر� من حيث مستكما ):. �ألشيا I نا�Zو��  هذ� �لضابط لم ي
�Øقا6I فقد pكر *ا )نه _: نَْز� �لفكر �Øقافة �لعلم )نه يشعر با*قص tا� 

ثم ). ¹°® -·°®ص(فو�¨ خريج �nامعة ألنه ال يستطيع �ا��ته I مستو�� �bعر� 
]: �ألمو� لم تنته هنا6 بل تتالت �bصائب { �لì ح\ قا@ I �عتقا� �*ا( )نهم 

هم الكتشا� قاتلها �القتصاص منه6 sال �ستمر نز� ال بد ): يبذلو� جهو�
  . تلك �bصائب { )@ �¾سهم

� به zما )بû لصبيا:6 كعا�تهم� :( ó{ \بنكتة جحا �ل Àهذ� يذكر
)خذ� يزفونه يصيحو: يه ير�بونه بالسخرية  Ýحو �I �لشا��6 تكأكا

 ): عند فال: �لفال¬ �£هكم6 ففكر I حيلة يتخلص بها منهم6 فأخÆهم
�Ù: ما  . ما فيها من طعا@دَ فَ نْ �مة شهية6 عليهم ): يلحقو� بها قبل ): فَ 

]ال )نه بعد . �نفضو� عنه تر�و� حيد� قد ��تا� من عبثهم صياحهم سخريتهم
�مة : قليل قد �" �الشتبا� I قلبه6 قا� *فسه Aنه ليست هنا( oمن يد�ي

ال:ï ثم )خذ pيله I )سنانه �ستد�� يعد خلف �ألطفا� هو شهية فعال عند ف
�يتنا. �نتظر6À فإ¬ �5ٍ معكم: يصيح بهم� I فكذلك �ألمر !  
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�أ: هذ� ûه غY _�6 ف b� xؤلف يتحفنا بتلك �لصو�� �لتشبيهية 
 فعال مع بهربها�لعبقرية ]p يصف تهديد �أل" البنته �ل\ �نتÂ )مر� ]N �لظن 

يقها بالعبا�� �£ا�ة �ل\ ينب� ): تقر� { �لطال" b� Iد��( �nامعا65 عش
�لكتا" �bفكرين Wلشعر�� Wأل�با�تهديد ��د ý Iيلته كقطعة �@ يابس : "

قديم ." @y� لكp :يكو :( wلم تع ï@y� wبترx ما جه �لشبه بw �£هديد 
لم _: �بنته �bو" هر""يابسا قديما مع ):  ïزعو@ ما فتئ غضا طرياb� @هو

 :[ ïهديد£� wبما �لعالقة بb� wخيلة  ïلم يكن عد� قطعقطعة �حد� 
  !�£هديد�5 ليست من عمل �bخيلة يا )خا �لعر"

 xر� I نت6 بعد قتلها6 قد �ندلقتÏ� �كذلك نرx �لسا�� يقو� ]: �
xمدÙ .§عن بالك )يها �لقا� "ç ال )ظنه قد �لكريم )نه يقصد6 بذلك 

�bجرx �ل²مد6x �نتقا;ا ]N �لعالم �آلخر6 *باَغت به عقيب pلك يعو� فيقو� 
 åَلم تبلغ �أل� :s كما كنا ]: هذ� �bجرx قد �نسد6 فرجعت �لر�  )���جها6 
 åأل�� Wلسما� wيعو� )���جه6 بل بقيت معلقة ب WÒ x( نتوقع من)6 )«®ص

�أل�å ال يُْرفَع ]ال بز=� �لفطر مع �أنها صيا@ �مضا: ي Wلسما� wظل معلقا ب
)ننا6 قت قتل �Ïنت لم نكن I عيد �لفطر ال ح\ I عيد �ألضì ح\ ال 

ترx هل يظن �لسا�� ) . يقو� ]: )هلها لم يذÛو� )ضحية فÕ: هذ� عقابها
b� جعZمن ثم يمكن ): تنسد ف 6ìص �� Yمو�س W�¨ؤلف )نه بإb� يا�

ï�pما @( ïكمة )���جها�Zb�  
�غم � ما قا£ه )لسن �*ا( عن جليلة فجو� جليلة هر" جليلة من 
�لقÆ مع عشيقها فإ: هؤالW �*ا( )نفسهم _نو� يستظلو: بشجر� �لسد� �ل\ 

 }تها جليلة تÆ= بها �عتقا�� منهم ): �� جليلة سو� }مل )منياتهم ْت لَ تِ قُ 
من كيف تم هذ� �£حو� من �للعناÆ£� N[ 5! . تجا"]N �لسماW فتس 65_

ت صا�5 �حها لَ تِ �العتقا� بأنها قد هربت من قÆها ]N �العتقا� I )نها قد قُ 
 )مانيهم ]N حيث تستجا"6 �ستحالت �Ïقعة �ل\ تقو@ فيها �لشجر� مÕنا تُِقل! 

 ï5ألمنيا� يقو� �bؤلف .)لسابقةنفس �لصفحة �(مقدسا تتحقق عند� �bطالب 
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�ضح ): �لÕتب . ]نهم بد)� يسمعو: نو�حا �ليا تدعو فيه �لقتيلة { قاتلها
يتخبط ألنه ال يعر� ما�p يكتب ما�p يد� بل �¥ بw قلمه بw �لو�º �ط 

: قيد من �لفن ) �لعقل متصو�� ): هذ� هو �إلبد�� �أل�ب� Wما يشا !  
 بأ: طفال �ضيعا يمكن ): يعيش �: )@ كذلك ال )ستطيع ): )قتنع

: �ضاعة صا�خا طو� �لوقت من �nو� �لعطش مع )" شبه �نو: ال �
يطعمه ال يغÝ Y مالبسه ) لفائفه ال ينظفه6 ف���Ö �لطفل معانا� ��خا 
: ): يسمح �أل" ألحد من �الق�Z" منه �لعناية به6 عال� { �نغر�( سن �

I �Yكث wلسك� I جنو: يتد�" { غرسهb� جسد� عندما _: �أل" شبه 
جته �ل\ خانته ¨ Wحشا( I لوسا�� تمهيد� لغرسه ساعة سنو� �لفرصة� Wحشا(

 - °«ص(هربت مع عشيقها6 مع هذ� ûه ال يمو5 �لطفل بل يبe بعد )بيه 
»µ .(~خ(م pلك عند �لِم �ل² 

ْ
{ )ية حا� ما لز@ �£ط!  كيفï ِعل N[ ºر

� يؤ�يه I �لر�يةï )@ هو تكø بعد� شخصيا5 � Ý ية �لطفل ما ��@ ليسÕح
ï@لسال�  �لر�ية6 

 ëا ال يعقل من �ألحد�Îسا�� �لر�ية �لضابط  ): �للو�W �ئيس )يضا
 x�� ~لصحف6 �ظهر ): �لصح� I من )شعا�� WÒ ن� I يفشلعد� بالن� 

س بسبب تأخر� I �فع بِ جه عن صديق Ý _: قد حُ ]نما فعل pلك لرغبته I ]فر�
تصد6º ). ¹¹ص(]ðا� شقته �ما _مال6 bا تم Ý ما )��� لم ينفذ ما عد� به (

)يها �لقا�§p :( 6لك يمكن ):  òدI ë بال� �لعالم �Øالثï صحيح ): )شعا� 
 �ل\ �لرئيس من �*و� �`لمنتي�6 لكن م\ _نت صحفنا6 ßاصة Ï� Iال�

تد� فيها قائع �لر�ية6 تهتم ��ئما بأ: يكو: ما تن�� )�با ��قياï ثم هل يعجز 
 Ý بكتابة قصيد� Wب �لشهر� بالشعر عن تكليف )حد �لشعر�ò مثله Wلو�

 �ا ]N هذ� �`د غY جً رِ ا حَ }مل �سمه6 ]: _: ضمY �لقائمw { �لصحيفة حي
هناA )يضا قيا@ ضابط �£حقيق  �لشجاعة6 =نو� { هذ� �لقد� من�bعقو� ï

مقر� بشعو�� با*قص خلو� من �لعمق بتحليل نفسيته مسلطا �لضوW { عيوبه 
�ØقاI بالنسبة ]N صديقه فو�¨ �`اصل { �كتو�ية I �لفلسفة من جامعة 



 

 

٢٢٣

فهل من �لسهل �لعثو� { من òلل شخصية نفسه بهذ� ). ·°®ص(�لقاهر� 
بهذ� �لعمق بهذ� �bو�جهة مع ���5 يقر بعيوبه بكل �لوضو� بهذ� ºلصد� 

هذ� �لشجاعة I �تمعاتنا6 با��5 بw فئة ضبا� �ل�طة ��ين يظن �لو�حد 
منهم ): �أل�å ال يطأها من هو I مÕنته قد�ته { �£حكم I مصائر �لب� 

ïقتال  تهديد� Þويفا سجنا Ôبا 
صدº عقل قو� �مر)� Îن )خذ5 �ل�طة )قو�;م ]: باbثل ال يمكن ): ي

 p[ 6xÙ ¸رý طل { @قامت بهد"�لقتيلة _نت ;ا بم�;مb� جد�� م�;م 
ضعت Ý �يكو�� يظهر� كتحفة تزين بها غرفتها6 =نت �لشا�� �Çل~6 

جه �لعجب ". تتسلل من هذ� �bخر¸ �ال bقابلة من Þتا�� من شبا" �`ا��
تعيش معهم I بيت بل  �Yفق �Ù( جليلة من :( @îهذ� �ل I بلÇ� جه

با��5 بتلك �لضخامةمتد��6 فمن )ين bثلها باyيكو��5 �£حف 6 ï:[ 
 åمستش~ �ألمر� äخابيل خريb� ؤلف يتصو� )نه �اطب �موعة منb�

يل من �لعقلية6 sال فكيف ستهد@ �Ïنت �`ائط �: علم )هلها6 �أنه مند
 منا�يل �ل�ينيكس ستتخلص منه �: ): يلتفت ]p Nلك ) يأبه به )حد6 )
 Y5 �لغبا� يك~ ): تنفخه بنفس من )نفاسها فيط��p كأ: �`ائط �موعة من

�لعَ  )�~ �هللا �bحسنw ]حضا� �لفؤ 6Wو�;� I َت Fلعت��لقُ ل  wهيال فَ الف 
هبنا بلعنا هذ� ï�Õعربا5 �ل6 فكيف نبلع حÕية �yيكو��ï5 كيف هو" 

: علم � ��b� يف ستدخلها� ïا� �لال¨@ �لكb� من )ين ;ا ïيهاZستش
هذ� ]:  _: مثلها يفكر y� Iيكو��5 )صال ïبل . )هلهاÇ� هبنا قد بلغ منا
 �bا��  �nد�� )نظا�َ  مهد@ُ مد�� بلعنا هذ� )يضا6 فكيف لم يلفت ظهر �Ïيُت 

�Yn� 
�
غو� )هلها ح\ لو )قامت �bخبولة مÕنه )لف �يكو� �يكو�ï : فيبل

قعo حظى �*Fِحس فيها � (�ية قد كتبت للمتخلفw عقليا6 � W�¨[ ضح )ننا�
قد�x قد . معر� ): ��n� } xبw ال بد ): تر�� �لعw. )قر)ها )نقدها

�bؤمن يرq بقضاW �هللا ق% {F ): )قر) هذ� �لر�ية ): )tر� غصصها 6
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قضاW )خف . قد�� ح\ لو _: قد�� هو قر��W مثل pلك �لعمل6 )مر� ]N �هللا
Wمن قضا !  

تبلغ �Ïهلو�نية �لسذ�جة عند �bؤلف حد� شنيعا عندما يقد@ )حد 
bا�p نغb" : Yاï�p ألنه سمع �بنته تقو� 5�p يو@. �أل¨�¸ { قتل ¨جته باbسد(

6 فظن ): �Ïنت تشN[ Y ): بائع �ألنابيب يأN[ à )مها "�Ïوتاجا¨ � يو@ï)نابيب 
جته(¨ x( ( 5نت ]نما قصدÏ� :( wح I 6غيابه I @يو �bا�p ال نغY )نابيب "

ï@يو �)تصدº هذ� باهللا عليك ". ال: "لكن سقط منها حر� �*~" �Ïوتاجا¨ 
�`مد هللا ): �لسا�� ضاب ï§يقيم  ثقافتُ ٌط )يها �لقا� :( I ه { قد� فلم يفكر

" ال"�ل\ تن~ قو� �لفعل ) " ال"هذ�6 هل » "  ال"حو��� öويا حو� طبيعة 
 لكن لم قالت " ال"�*افية للجنس ) ïر� حر� عطف� « �*افية للو�حد� )

 Yيو@ فظنت )نه يغ ��Ïنت pلكï ألنها �)5 بائع �ألنابيب يدخل { جا�تهم 
� مر�6 بينما �`قيقة )نه يز�ها يومياp[ 6 _نت ¨جتَ  I ا �ألنبوبة; ï²ل� I ه

)b� :( xؤلف قد ¨جهما �Ù لó تر�� �Ïنت �لصغ�Y فتحسبه )à £غيY )نبوبة 
جا�تهم فيدفعها pلك ]N تمo تغيY )نبوبتهم � يو@ مثل جا�تهم6 لكنها Þطئ 

�صف �لشك �لغI �Y قلب )بيها6 فيقتل )مها6 فتحذ� حر� �*~Î 6ا يثY عو
 �أل¨v ّك نشد öن شعرنا نكا� ): نفرقع من جنوبنا غيظا من pلك �لعَ 

  ). ¶¯ -µ¯ص(
 Úمزعج يبعث { �;ر xجت åؤلف ]صابة جليلة بمرb� ºمثلها �ختال
ا� �bد� للجت يستلز@ �£خفف من �bالبس بله �£عرx لوال ): �لشيخ )كد للفت

 I \قيلة حØ� البسb� تلبس Âا�6 ف*� I من صاحبته فهو xعضو يتعر x( :(
�Ïيت بw ]خوتها )خو�تها � تنجو من )هو�� �*ا� يز��� عذ�بها بآال@ جتها 

طبعا �bغزx . مع )نه ال عالقة بw هذ� سائر )حد�ë �لر�ية) «·®ص(y� Iنيا 
.  �لسخيفة ال يتطلب مo �حا ال تدخال�ضح من ��W �خ��Z هذ� �`Õية

كذلك كيف علم �لسا�� بكل �£فاصيل �Çاصة بماq خاy )( جليلة �غم 
بw �£حقيق ��x يتوال�6 من ثم ال يمكنه ):  qاb� لكp wنه ال صلة ب(
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يعرفهï لو _: سا�� �لقصة هو �لسا�� �bطلق لp :Õلك مفهوما ألنه بطبيعته 
WÒ �د نطاº 6 )ّما هو شخصية من شخصيا5 �لر�ية فإ: هذ� يقي� يعر� 

 WÒ هو ما ال يتو�فر منه 6:معرفته بما òدI ë حضو�� ) بما òكيه Ý �آلخر
  فكيف علم ]I .ï:p موضوعنا ��ö xن بصد��

ثم عيب مزعج �خر I �لر�ية يقابله �لقا�§ منذ )� سطر فيها6 )ال هو 
Yلصو� �لصبيانية �£عب�: �bتحذلقة �لغريبة ية متمثلة I �عتسا� �لعبا��5 �

ëتحدb� رص { �تساقها مع`� ( ºفبدال من ): يقو� �لسا�� . مر��� �لسيا
جد )هل �لì هذ� �nملة : "×د� يقو�" �نت�5 هذ� �nملة { �أللسنة: "مثال

). µص..." (دëقريبة من )فو�ههم لتسعفهم I ترتيب )قايل مالئمة bا ح
هكذ� . فا£هويل �ضح تما@ �لوضو� I �لعبا�� �غم )نها ال تقو� شيئا �p با�
َد�� توهما منهم ): هذ� هو ما يقتضيه �إلبد�� �أل�ب مثلها . يفعل كثY من �لش!

Ýيل }تا¸ : "قولم تكن xy )حد منهم بينة }مل صدº �لشمس6 لكن �ألقا
�� 6لم يكن )x منهم صا�قا"بدال من ) نفس �لصفحة ("]N مفاتيح �حتياطية مز

فهل تر6x يا قا�ي �لكريمx( 6 ��� £نكب هذ� �لî@ ". _نو� ûهم مز�ينبل 
 WÒ يهy ليس x�� تبÕلو�قع ): هذ� حيلة �ل� ïبا�bقيمة� p ~� ��Z6 ف

. ا ��Wها}ت عبا�W �الصطنا� �£هايل مسخه �;زيل ]يهاما بأ: ��W �ألكمة م
فانظر كيف صعد �لÕتب ]N�( N �لسماW ح\ بلغ �لشمس نفسها ثم هبط 
" ح\ صل ]N �_: صناعة �y�)خذ �ºZ �لشو���  åأل�� N[ يعاÙ

  . �bفاتيح Ûثا عن مفتا� مزيف
 Wقو� �لضابط �لسا�� خال� حديثه عن �ئيسه �للو� xلك �لو��p من

َ تغ): "·¹ص(]بر�هيم �لعامر  يناها سِ د حÕياb� 5اq » �`قيقة �لوحيد� �ل\ ن
ين بأشعتها �`ا�قة ال نستطيع öن نر�ض لألما@6 حw ×د )نفسنا êاَ� 

åيل كمظال5 ُجِلبَت ;ذ� �لغر�حتا¸ ]N َغَفٍس . �فعها نستعY غيو@ �ألقا
: يمد شعر بث� حw )نÂ �لته من غY ). طويل �كمل �لته من غY مقاطعة

Wتفريغه من �;و�6 "يد� إلس5Õ مد�خالà �ل\ عزمُت فيها { ثقب حديثه 
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قوÝ )يضا عن pلك �لرئيس êاالته �bستمر� I ): يكو: شاعر� ) )�يبا 
ه �أل�بية يغلق با" ¸ êاالتِ رِ I `ظا5 �نبسا� مز�جه ُ�ْ : "�غم �نعد�@ موهبته

 ُ ة N { سماعه6 فأتملقه بكلماÞ 5ر¸ من o ما ال طاقعُ مِ سْ مكتبه جيد� ي
 
ُ
(�`N[ w تر�يد �ل �لرعة �لعظمة ر! طَ ْض فO يابسة متخشبة6  w`� wب 

 Fها6 فَضجÛÕعجال5 عربة تَِلَفت م AÕر¸ من فمه كصو5 �حتÞ \ماته �ل�ل
قوÝ كذلك عنه يصو� بر�عته I سلوA �لطرº �ل\ "حديدها بzيٍر متو�صلٍ  6

ظل يصعد ]N �أل{ هو I : "تؤ�x به ]N �لÊZ للرتب �أل{ ب²عة سهولة
6 )°¹ص" (مÕنه6 كشجر� فتحت ;ا �أل�å شدقيها6 �نمو من �ألسفل �أل{

 Yال لغال ال تفتح للشجر ( åصو�� غريبة ال يمكن تصو�ها6 فاأل� «
َه �لشجر شدقيها ال ح\ شدقا �حد� من شدقيها6 ]: _:

ْ
 ;ا )شد�º )صال6 بَل

ا يستطيع فهم �ح�Z¨ �لسا�� بقوÝ عن �ئيسه ]نه _: يصعد ]N ي): )حد� y� Iن
ال باbعo �`ر� ال باbعb� oجا¨6x مثلما ال يستطيع )حد : �أل{ هو I مÕنه

ظيفته(): يفهم صفه �لك �لرئيس بأنه _: ينمو  I x( ( }أل�من �ألسفل 
يكو: أل{6 )ما ) )x �لÊZ(فأما �أل{ فمفهو@ أل: �*مو �لوظي~ : �يعا

ْسَفل"
َ
�لطريف )نه قبل بضعة )سطر قد فقه . هذ� فال )��x كيف تكو:" أل

�هللا سبحانه6 ما WÒ { �هللا بعزيزN[ 6 �لصو�" فقا� عن هذ� �لرئيس ]نه 
ته تتم �لصا`ا65 بأنه نما فقط �: ): ير�فهاÛ 6مد �هللا ��x بنعم" صعد ��ا"

  . كذلك ]N )سفل
ا  مأمنً �بما جد I هذ� �لعذ�ِ : "من pلك )يضا قوÝ عن pلك �لرئيس �pته

نÐ )نه "ينجيه من فر: �الستهز�ò x�� Wس بأßرته تنبعث من بw )هد�ب 6
فكيف . قا� بعظمة لسانه قبل قليل6 كما �)ينا6 ]نه _: يتملقه تملقا شديد�

 ): يظهر عليه6 هو �bتملق �ألصيلWÒ 6 من �الستهز�W به6 فضال عن ): يمكن
منه قوÝ يصف ك�ø !  �س6Zيكو: هذ� �الستهز�W فرنا يقذ� بال��ï يا ساتر

لم تفلح �nنا¨�5 ��ومية ): "«½ص(�bوñ بالx�� ì تنتO ]�ه �لفتا� �لقتيلة 
� �ل\ �ستوطنت قلو" )هله �bتجولة I )¨قة هذ� �لI ì نفض �لالمباال
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ا _: ينفخ بالونة �`يا� بكل تعيدهم لالهتما@ بالقبو� �ل\ تبتلع يوميا َغَفسً 
]: مثل هذ� �لعبا��5 }تا¸ ]N كو@ من �لليمو: يمص �لو�حد ! يا حفيظ". قو��

  . طائفة منها ûما مر بإحد�ها
عبا��5 �لصو� s¬ ألتصو� �bؤلف �غم هذ� ûما �ف�Z شيئا من تلك �ل

 �̈ فقه �هللا ]N عن نفسه ):ْ �£ا@  بالرضا ه �نتشاWً يْ فَ طْ � عِ �لغريبة �£فت حوÝ ها 
باحثا عن �إلعجا" I عيو: قر�ئه6  6wbحد� من �لعا( Ý ما لم يوفقمنتظر� 

ثم ما �لسبب n� :( Iنا¨�5 تكاثرN[ 5 هذ� �bدx . �£صفيق �bدx منهم
بالì يومياï لقد خطر5 هذ� �لفكر� بذهن �bؤلف �لعجيب فصا�5 تمر 

فذكرها { �لفو� �: ): يكو: هناA ما يستلزمهاp[ 6 بدÝ 5 شيئا حسنا6 
". فلندخلها �لقصة { سبيل �لزينة6 فÂ حا�ثة ال تقع � يو@: "فقا� I نفسه

من هذ� تنا ��ي )يا@ �ألبئة �لطو�ع6w لكن )ين قعصحيح ): مثل هذ� ي
بئة �لطو�عb� :[ ïwؤلف ال يعر� شيئا �سمه فن �النتقا6W فهو يو�� � ما �أل

: ): يفكر p :( Iلك يثقل �لر�ية بز�ئد سخيفة تWÐ ]�ها� Ýطر { با�.  
�ÏالL { لغة �لسا�� بل  xللغو� åالستعر��ال يقتz هذ� �£حذلق 

: لغة � م �الجتما�6 فاbؤلف ال يلو� يتعد�ها ]N لغة )بطا� �لر�ية )يا _: موقعه
شخصية I �لر�ية حسب طبقتها �الجتماعية مستوx ثقافتها بل �لط �طال 

يمكن ): ðد �لقا�§ مثاال ساطعا �لك I ص. بباطلµ¹ ما بعدها حيث 
�bزهقة للر� ينقل �bؤلف ��يا5 �لشهو� حو� جليلة6 � بعضها تلك �`ذلقة 

Þ" 6اnهم )منية كذ�: "6 قو� ¨ميلة ;ا"صوòباتها"x توفيق ل�مة _ستعما� م²
�*Â عن �bنكر  �قو� ]بر�هيم �yيo ]نها بعد ضبط �جا� هيئة �ألمر باbعر

 xيا� سو`� I فتضا� )مرها لم يبق ;ا� �yخو� ";ا » حبيبها ( WغاÏا�سة�Î
ف بكيس نفايا5 قُِذ� I برميل ل7 يُنÐِْ �*ا( بر��W حI �لعبا�� كحَ 

�
ب ُغل

قمائم عبثْت به ِجَر�Wٌ ال تعر� ): به ��� _: يعّد فتنة لليلة عر( تنÂ لوعة 
  ! �س6Zيا ساتر". طويلة



 

 

٢٢٨

 �ثم خذ هذ� )يضا6 » من )قو�� ضابط �£حقيقx�� 6 ال يمكن ): يد
 }  لسانه لضحالة ثقافتهمثل pلك �£عبb� Yعقد �bتعثb� ªتحذلق p Iهنه )

َه ): يَ êد�ية لغته
ْ
�� فيه رِ 6 بَل x�� ºلسيا� I لكp �)َْجهَ ): "®¶®صا جليلة 

ج\ لم يغا��� ýيل\¨ي<� جه ¨ج\ كعلبة مفتوحة تبحث عن غطائها . 
�@ � ال تتعفن êتويا5 )عماقها غصبا عنهاy� } . �>جه جليلة في)ما 

 للفتح  قابلةً جت من ýزنها لم تقبل ): تكو: علبةً كعلبة ýتومة تدحر
بمفتا� ال تعر� كنهه تÝ AZ حرية �لعبث بمحتوياتها معر�ضا ]ياها للتعفن 
��yخ¥ ج6�Æ فتفتقت ýيلتها عن خطة مذهلة £هر" âسدها من )جل �لوصو� 

  ".]b� Nفتا� ��x تشتهيه بعيد� عن )عw من )��� �ستالبها حبها
 ال Þلو من �ألخطاÂ Wف. � يقو�نا ]n� Nو�نب �ألخرx من لغة �لر�يةهذ 

 ال )ستبعد ): تكو: قد خضعت للتدقيق �غم )¬�*حوية �لzفية �bعجمية 
wللغوي� wر�جعb� من )حد . I ما كتب بعضهم å�Zهذ� �الف Fxy قد �جح

ة { هذ� �لر�ية _نت )حد �bو�قع �bشباكية من ): كتابا5 عبد� خا� �لسابق
 I طئ� �zل�Îلو�W باألخطاW �إلمالئيةp[ 6 ال )ظن _تبا òسن �*حو 

Wفقط. �إلمال Wللغة بوجه �@ ال �إلمال� Wالحظة يقصد )خطاb� لعل _تب هذ� .
 بهمز� { ���6 �ل\ تكتب "�ألخو�")ستطيع ): )شI Y هذ� �لصد� ]û Nمة 

يك~ ): تشتÂ £غد شهوتها )ثر� بعد "6 )مثال ¹¯®6 ®¯®ص(�أللف ال }تها 
wحلمها حقيقة"6 يقصد "ع µ®( 6®ص" (�غد" F} ص" (]صبا� حنانها»·® (

)با5 "6 )َصَبَغت(عوضا عن ) µ·«ص" ()ْصبغت �لكو:"6 "]سبا�"بدال من 
�لف منه للمقµ(�Æ¼«ص..." ()بيت"بمعo " )�تعد

ُ
( 6 " :Õم I" ِْ�ل

َ
" ف)

6 �ل\ _: بعض �لعر" �لقدماW يستخدمونها "بَِقيَْت "بد� " َنَقْت "6 )µ·«ص(
6 ]ال ): pلك عهد م% �نق% منذ قر: بعيد�6 لم نعد نفعله ]ال "َفَعَل "بصيغة 

ن "6 "tد )باها )خاها"6 �لصو�" )¯®«ص" (tد )بوها )خوها"I �لعامية6  Fتيق
 ُwهذ� �£خم " oيقيناصا� هذ� "بمع wهو �ستعما� غريب )«·«ص" (�£خم 6

"تيقن فال: صحة �لو�قعة: "جد� ;ذ� �لصيغة �ل\ نستعملها I مثل قو*ا 6" :_
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Aوò بنصب �سم ..." شيئا":_ "�غم )نها عبا�� " فَر5ْF من قَْصَو��"بدال من �فعه6 
  .فيها بالسw ال بالصا�" �لقسو��"قر�نية معرفة6 

�لعكس بالعكسكذلك تكر� � 6Wلظا� :Õكما . ستخد�مه �لضا� م
�ث�Y ما يستخد@  �لفعل . { طريقة �لعسكريw" ُمَعاIً "بدال من " معا�: "يقو�

�لف فالٌ: �`جر�6 ) تربص فال: فالنا6 ) : �لال¨@ بد: حر� جر� كقوÝ مثال
كو: قد �بما _: �bدقق �للغوx�� x �جحت ): ي... تلمظ �لرضيع ثدx )مه

: ): يصلحها تنبيها للقا�§ ]N حقيقة � Wبعض �ألخطا Aية قد تر���جع Ý �لر
: كذلك يصعب عليه ): يقو� مثال. مستوx لغة �bؤلف �: ): يتهمه ��حة

Ôبو� : "6 ف �� يقو� بدال من pلك { طريقة �لعو�@"Ô" بعضهم بعضا"
ال نشعر tا� : "من pلك. اعة منهم6 �ل\ تعI o �لو�قع )نهم قد Ôبو� �"بعضهم

ْصِدقك �لقو�"هناA )يضا  .)¹¶®ص" (بعضنا ]ال بمو�� �ألخو�
ُ
6 )½¶®ص" ()

ْصُدقك �لقو�"يقصد 
َ
("َخاَ� "6 

َ
" ضجيٌج مهو�"6 )®¹«ص" (َخاَ� "I موضع " )

خر¸ "عوضا عن " خر¸ من �bق�Æ مذهوال"6 )°¹«6 ·¹«ص" (ضجيٌج هائل"بد� 
p �Æقb� ¹«ص" (هال�من°(.  

 5�Yعب£� Aية عند هذ� �`د6 بل هنا�ال يتوقف �لضعف �للغوI x �لر
فمثال عندما يقف �لسا�� { �سالة من : �;المية ) �bغا�ة غb� Yنضبطة

�لرسائل �لغر�مية للفتا� �bقتولة يقر) فيها قو;ا ]: )مها قد �قZحت عليها 
فة جديد� I هذ� �Ïت ��x يتحلل هأنا )قف { جي: "�صطحا" فتا� يقو�

� �nسد �فعة �حد� بعد ): ظل _منا I خالياها  I Fَمْت بُسم7 َيَف� كجثة ُسم�
 6:�لزمن طويل ýتبئا بw �لعصب �لعظم6 لكنه )�Ù بإكما� مهمته قبل �أل

�6 ]: فأال نر�� يبالغ I تصوير �ألمرö� :[ p[ 6ر�� فتا". بصو�� عشو�ئية مدمر�
. ]لخ... ال يقا� عنه ]نه جيفة جديد� I هذ� �Ïت ��x يتحلل _نت قد �öرفت

م �nثة6 �nثة » جسد �bيتï فهل سمع )حد بأ: �bيت يمكن  Fثم كيف تَُسم
مï )�جو ): يد*ا �bؤلف �لعبقرx عليه6 Ý من �هللا �bثوبة يو@ ال ينفع  Fيَُسم :(

 à( ال بنو:6 ]ال منثم هو يقو� ]: �لسم ظل _منا I ! �هللا بقلب سليمما� 
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فيا . خاليا �nثة6 �عو� فيقو� عقيب pلك ]نه _: ýتبئا بw �لعصب �لعظم
هذ� ]: _: �لسم ðرn� I xثة �غم  ïثةn� خاليا I هل _: �لسم منت�� xتر

ºbا�p )@ هل _: ýتبئا بw �لعصب �لعظ. y� øÞ@ بسبب �bوI 5 �لعر ïم
 @� x( ؤلف يكتبb� :( ضح� ïxيا تر Aمن خبأ� هنا ïلعظم�بw �لعصب 

َ نفسه قليال بمر�جعة ما يكتب �oُفَع :( :ثم كيف يقو� . يعن Ý كيفما �تفق �
بصو�� عشو�ئية مدمر�6 قد قا�  :�]: �لسم قد )�Ù بإكما� مهمته قبل �أل

ا �nثة لزمن طويلï فكيف يصف ¨من قبيل pلك ]: �لسم ظل _منا I خالي
كمو: �لسم بالطو�6 ثم يرتد { عقبيه قائال ]: �لسم قد )�Ù بإكما� مهمته 

  . قبل فو�5 �أل�:ï ]: هذ� تسيب I �ستخد�@ �للغة ال يليق
_نت : "من �£عب5�Y �;المية )يضا قو� �لسا�� عن جليلة �لفتا� �bقتولة

» عبا�� هالمية6 ف�نا { موعد مع قد�نا6 sال ). µص" ({ موعد مع قد�ها
 طبعا كث�Y ما نكر� ): هذ� �ألمر ) ï A�pفهل هناWÒ A يقع مصا�فة I �`يا�

)ما . �دَ لكن هذ� ]نما يكو: I �منا �لعا�x بعيد� عن �لقَ . قد تم مصا�فة
 هو حw ننتقل ]N مستوx �`ديث عن �لقد� فWÒ ª ح\ عند �لرجل �لعا�

)ما ]b� :_ �pر�� هو ): �لفتا� _نت . بقضاW من �هللا قد�6 فقد� �هللا ال يتخلف
كما ): . تعر� ما سو� òدë ;ا من قتل فتعمد5 ): ُيْقتَل فهذ� غY صحيح

قوÝ بعد pلك بقليل عن جليلة حw تظاهر5 )ما@ )هلها بأنها قد هجر5 حيا� 
لم يشّك )حد I )نها تتهيأ ;ذ� �bيتة : "�لعشق �;يا@ ]N حيا� �£نسك �لعبا��

فإنه غريب جد غريب6 ال يتسق مع �ألحد�p[ 6ë ]: جليلة قد " �bصطنعة
بل " ال يشك"كذلك فهو ال يقصد ): )حد� . قُِتلَت فعال لم تمت ميتة مصطنعة

فعد@ �لشك يعo �£صديق6 ليس هذ� هو �bر��6 )ما ". ال يشتبه"يقصد ): )حد� 
هذ�6 ðرx �`و�� I �لر�ية . شتبا� فمعنا� ): �ألمر ال �طر ألحدعد@ �ال

 I لسبب� x��( البالفصì بوجه �@ مع جنوحه I بعض �ألحيا: ]N �لعامية6 
" )نت � �ني\"6 )°«ص" ()نت �ني\ �خرp"ñلك كما هو �`ا� I عبا�� 

فوº هذ� ). °°®ص" (êïيط ]يه يا )يمن"µ¶( 6ص" (ال قِبل ال ِ�بر"6 )¹¶®ص(
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فإننا نفتقد I كثY من �`اال5 �التساº بw �لشخصية 3مها6 قد Ôبت 
  .�ألمثلة { هذ� �لسمة من قبل

]ال )ننا6 مع هذ� ûه6 ال بد ): نبدx ]عجابنا بفتح �bؤلف6 { لسا: 
�لسا��6 قضية �فض �ألÙ �لسعو�ية �ألصيلة �فضا قاطعا تزيج )x من بناتها 

 سعو�x متجنسل( xسعو� Yنت . رجل غ_ سو�b� :_ Wؤلف سعو�يا َقبَِلّيا )
فكث�Y ما سمعت . جنسيته �لسعو�ية مكتسبة فال �يب ): هذ� موقف ��ئع منه

): �لسعو�يا65 �Çليجيا5 بوجه �@6 يرفض )هلوهن تزðهن بغY خليä مع 
�هو موقف غY .  �*و��)نه قد يكو: غÇ� Yليä متفوقا { �Çليä من 

 xنه ال فضل أل( xير x�� 6@نسا¬6 فضال عن )نه يناهض �إلسال[ Yغمتح� 
�لعمل �لصالح xجنس �خر ]ال با£قو x( } لك �لرفض . جنسp :( لغريب�

قد ðر ���W مصائب متلتلة6 لكن �لغباW �إلنسا¬ كثÛ Yمد �هللا6 هو متو�فر 
:Õم � I .نت ثمر=�يتنا هذ� ): �Ïنت تعلقت � I لك �لرفضp مثل �

)خذÞ 5ر¸ معه I سيا�ته6 فضبطتهما هيئة �ألمر  øك( øبالشا" )ك
 5�Fبو�*Â عن �bنكر6 =نت فضيحة مدية )ساÏ� N[ 5Wنت  �باbعر

�جها6 �نتÂ )مرها بالقتل كما �)ينا¨ ºسو .  
د �ستعرå معنا عد�� من )قو�� �لشهو� كما يعجبI o �لر�ية ): سا��ها ق

 )ما@ طائفة مF  عَ نْ I �£حقيقا5 �ل\ )جرتها �ل�طة I �لشا��6 فوجدنا )نفسنا مِ 
من �آل��b� Wتناقضة ) �ل\ ينظر � منها ]N �`دë من ¨�ية ýتلفة بما يعطينا 

 �الطمئنا:6 هو ما يناسب �لسياº ج( wعد@ ��قد�6 يرينا �إلحسا( باÏلبلة 
): �`قيقة ��غة تستعI 5 كثY من �ألحيا: { �لقبض عليها مهما �جتهدنا 

  ). فصاعد� { مد�� ]حدx ع�� صفحةµ¹بد�W من ص(حا*ا 
كذلك فتحت �لر�ية با" �`ديث عن �bجاهدين I )فغانستا: غYها 

�ل�طة6  wل]p ]: ضابط �Çطر ��x يمثلونه { �Ïال� I نظر �bسؤ
�£حقيق6 هو سا�� �لر�ية كما نعلم6 قد �ستد� êمو�6 حبيب جليلة6 بعد ): 

ْطِلق �Ùحه  ثم_: ُسِجن لعد� )عو�@ الختالئه بفتا� )جنبية عنه
ُ
Ï� ��çال� ) 
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�£حق باbجاهدين I )فغانستا: ثم �� عمل ]ماما I )حد �bساجد6 �تذكر� 
 ليسأÝ عن جليلة6 �ل\ لم يكن عر� )نها قد �لضابط �bذكو� فيستدعيه

�ختفت من قÆها6 يتطو� �`و�� بينهما ]N نظا@ �`كم تبعيته ألمريكا 
تهديد �لشا" `Ï� @Õال� . wلة ): تعy� كيف قبلت x��( مع هذ� فال

  . êمو� ]ماما بعد � هذ�x( 6 بعد سجنه �£حاقه باbجاهدين I )فغانستا:
� Aهناي²قونها : ستغال� كبا� �Ïال� nثث �bوp[ 6ñ يستخرجونها بل قل

من قبو�ها عقب �فنها ليستفيد� بأعضائها I ترميم )جسا� �ألحياW ��ين 
قد فجر �bسألة I �لر�ية �yُِ جليلةx�� 6 _نت �ل�طة تستدعيه . يهمونهم

�آلخر الستجو�به I قضية �بنته ح\ مل6 فس w`� wمعنا� يصيح بالضابط ب
 I قَت جثتها الستعما� )عضائها ِÙُ ستدِ� مؤ�د� ): �بنته قدbعمليا5 �ل�

�bؤلف �bالحظ ): .  �nر�حية )نه قد )برb� N[ ºلك بشكو�� هذ�ة�الستبد��
�يته خلًقا ح\ }توx { هذ� �لق ]نما � I تهاnوضو�5 �ل\ يريد معاb�

 ي�Zها تفرå نفسها عليه من تلقائها بل يستجلبها هو )كÆ قد� منها6 ال
يفرضها { �لر�ية فرضا6 فكأ: �لر�ية معرt åا�x يعمل { ): يقد@ *ا فيه 

من هذ�  .ر Ýكَ ذْ ]ال )نها جر)� من �bؤلف �غم pلك تُ . )كÆ قد� من �Ïضائع
ا ما يفعله بعض ها { ��يته فرًض َض رَ �bوضو�5 �ل\ �ستجلبها �ستجالبا فَ 

�لسعو�يI w ]جا¨�تهم سفرياتهم خا�¸ �Ïال� من �نكبا" { �`ر�@6 
Æجليلة �ألك )( Yه¨ I wفرضا . متمثل å��yل { ): هذ� �bوضو� مفر

: ): تستدعيه �لر�ية )نه قد لُِمس bسا Ùيعا ثم �Ù: ما نÐَُِ كأنه لم �
ر�ية لطو�� �bؤلف �نتÂ به ]ç Nيته6 لكنه لو _: جز�W )صيال I �ل. يكن

ما ]: فُِتح ح\ )غلق6 �أ: �bؤلف قد شعر بأنه )�x ما عليه حw �ستجلبه 
�يته6 ثم ال يهم بعد pلك )كانت �لر�ية }تاجه )@ ال� I سه� .  

N[ عدنا �pؤلف فيها فإb� و�ضع �ل\ حالف �£وفيقb�  Yفينب� ): نش
N[ ئيسه من  تكذلك�لك �لصفحا5 �ل\ تسجل ما يد� بw ضابط �£حقيق 

 6wتهمb� N[ نظرتهمحو�� مو�قف تطلعنا { طريقة تفكY �جا� �ل�طة 
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ْو: ب	 Fسمb� :تهمو: �`ر�يوb� اصةß"wتطرفb�" x(�يف يتعاملو: معهم6  6
�... هملِ بَ  قِ نْ WÒ �َشْونه مِ  � ¯¹® ص�I§ مثاال { هذ� ðد �لقا. َهلُمF َجر

 عن  ) بعدٌ  ) فتو�ٌ  I تلك �لصفحا5 ¨�ئدُ  ) �`و��َ ال يعيب �ل�²َ . فصاعد�
ما5 �لو�قع �لI ì عالقة �لرئيس بمر¾سيه I )قسا@ �ل�طة طبيعة سَ �£قا� قَ 

كذلك نطالع I تلك . �`ديث ��x يد� بينهما �nو ��x يظلل �جتما�تهما
صفا لطبيعة عالقة �لشبا: �bنتمN[ w �ا�5 �ينية بأهليهم6 �لصفحا5 

�Çالفا5 �`ا�� �ل\ يمكن ): تنشأ بينهم بw )فر�� )Ùهم جَ  Fر َW� !هم �ِ  تشد
�ع6w لقلة خÆتهم �غبتِ  Yبيوتهم خًطا يُْرتََكب6 غ I حو;م �هم I )ال يََرْ

أ ال يمكن ): يفا�قا �لطبيعة : �لضعف �Çط)�ندفاعهم جهلهم با`يا�6 
من هنا ×د بيو5 بعض . �لب�ية كما ضح �لقر�: �لكريم �`ديث �ل�يف

هذ� موجو� I . هؤالW �لشبا: تتفجر كث�Y بالx�� ��z من هذ� �*و�
�لصفحاb� 5شا� ]�ها عند �`ديث عن êمو� حبيب جليلة6 �يف _نت 

تشد� �bرهق ��x يما�سه )خوهن معهن )خو�ته �Ïنا5 يضقن )شد �لضيق بال
  . : ): يتzفن بقد� من �`رية )كÆ من �bتا� ;ن�ْ رِ يُ 

 فصاعد�6 تسجل ¼µ® �ل\ تبد) من ص �لصفحاb�  5ُاضيةِ  �لصفحا5ِ ُل ثْ مِ 
 x�� 6لضابط )يمن� wبمو�جهة هاتفية بw �ئيس هيئة �ألمر باbعر� I جد� 

=: . سo مع من يضبطهم �جا� �;يئة òولونهم ]�ه_:  يُْؤثِر حل �ألمو� با`
يصو� . �)يه ): طريقتهم ينتج عنها من �ل�� )ضعا� ما يقصدنه من ]صال�

�`و�� عقليتý wتلفتw ينظر صاحب � منهما ]N �ألمر من ¨�ية مناقضة 
� x(� } Wمن ثم ال يمكنهما �ال£قا 6��حد يتفقا: للز�ية �ل\ ينظر منها êا

)يمن òا� ): يلفت نظر �bطّو� :  ن�Æتهما I �`و��}تدّ . عليه ) يتقا�با: به
{ �nانب �آلخر من �;اتف ]N )نه هو )يضا قد ��( �ل�يعة �إلسالمية مثله 
 :( } zجل �;يئة ي�يعر� �لقيم �لكريمة �ل\ يعمل �لشا�� { }قيقها6 

 فحسب6 عليه ): òتفظ َسل ]�ه من )�مرَ رْ فيذ ما يُ �جب )يمن ينحI z تن
� pلك I لغة حية موحية . *فسه بآ��ئه ألنه ال يفهم شيئا I �لعلم �ل��



 

 

٢٣٤

تصو� �لعقليتb� wتحا�تw تصوير� ماهر� )ستغر" معه ): يكو: صاحب هذ� 
�لفصل �لفصو� �ألخرx �ل\ )بديُت ]عجاب بها هو نفسه صاحب �لفصو� 

ألb� vتهافتة �لر�يكة �bملة �ل\ تُْضِحك �b CØا فيها من سذ�جة Þلف �
هو )مر òتا¸ ]N ���سة nال�Ù W. ظاهرين تماما!  

)حبا بعضهما منذ : "®µ® بد�W من صصفحاb� 5ذكو��Ns �لقا�§ بعض �ل
)نفا 6Ýمن �لو ���حد منهما òفر I )عماº �آلخر خد �قا من �لطفولة6 _: 

 حياتهما �فعة ْت َض و� � غفلة مباغتة قُ .  �تفقا { تأثيثها با`ب�ألحال@ `يا�ٍ 
�حد�6 فقد� بعضهما I مر�هنة خا�Ù )��� منها )بو �Ïنت �كتسا" جاهة 
�جتماعية6 )نبوبا �سعا يضخ ماال بمصاهر� شخصية متنفذ� b� Iجتمع يك~ 

�نتقلت كتحفة باهظة �Øمن لقw . �z): تشتÂ £غد شهوتها )ثر� بعد ع
  ...�لفخم

�Ù و��n� @تبا�ال )�قاعرفت )نه تز¸ . �£قيا I )حد �bر�كز �£جا�ية6 
vyيه طفال: ال يز�ال: I مر�حل طفو£هما �أل 6�Yبعد عد� �تصاال5 . )خ

 _: بينهما قر�� ): ينفصل � منهما عن حياته .قر�� ): يرx بعضهما بعضا
xتمعا مر� )خرðÛثا t Iو�;ما عن مÕ: �@ ي�ال: به £نا� . �لزجية6 

Wجبة �لغد�بسبب مر�جعا5 طفيفة الختيا� �b� :Õbناسب جد� سيا�� �;يئة . 
wخري( wمر�زها بصحبة فريست N[ تقو�هما�حد� بسبب �£أخر : تعZضهما6 

بِْقيَْت هاتا: �لفريستا: I .  �لرجل ýنثاعن )��W �لصال�6 �Øانية �شتبا� I كو:
ُ
(

ال )عر� كيف يمكن �£أكد من هذ� . �bر�ز للتأكد من كو: �لرجل ýنثا
تم }ويل . �نتهت �ألخرx بتعهٍد بأ��W �لصال� حاbا يرتفع �أل�p: مبا��. �`الة

�ê لسجن �لعا@ من خال�� N[ حيلهماZمر�ز �ل�طة ل N[ �(رb� )عد� �لرجل 
صلت بهما سيا�� �;يئة ]N مر�ز �ل�طة6 صا�� جو� . �ئيس �;يئة بنفسه
"  : �;يئة كمن حقق ن�z �يد�وَفدُ �خل عليه مُ . )يمن كضابط منا

جدناهما يهما: با�تكا" - هذ�: �لشخصا:6 قبحهما �هللا6 م جا:6 
 .�لفاحشة



 

 

٢٣٥

-ïلشا��� I   
  .ا: عن مb :Õز�لة �لفاحشة_نا I �لسيا��6 =نا يبحث.  ال-
-ï   I مÕ: خاٍ� ) م�ٍ
  ._نا I شا�� �£حلية.  ال-
-oلشا�� �لعا@:  يع� I.  
  . نعم-
-ïيف عرفتما )نهما يريد�: فعل �لفاحشة�   
  ï... �مر)� م جة �جل م ¸ �رجا: معا ما�p يريد�:-

قف مند" �;يئة مطاÏا �bقد@ )يمن با£وقيع { � óستال@ �لقضية ل
  :يم% لشأ: بيته6 فتمهله �تصل مبا�� برئيس هيئة �bر�ز

)�x يا شيخ - 6wج b� لرجل� يا شيخ6 صلo تقرير�م ßصوص �bر)� 
  .): سجنهما ينتج عنه �Ô فا�� )كø من ��عهما

  . هذ� ليس من �ختصاصك6 �لشا�� هو ��ò xد� �ل��-
لكن يا شيخ- ...  

  :ته êمال بتشنج مرتفع_: صو
−  Yعليك ): تقو@ بو�جبك من غ )نت لست جهة قضائية بل منفذ�6 
  !تدخل
لكن ياشيخ − .  

  :جاW صوته ¨�جر�
ذْ :  قلت لك   !َغف�

  :b� ¥Þقد@ )يمن عن هدئه6 تسا5 ن5�Æ صوتيهما
{ ���ية تامة بالت�يع �إلسال� − wست �لقو�ن�� oن( AÆيد ): )خ�( . 

  : Ûد�قاطعه
 ! �� ���يتك I �)سك6 نفذ ما يصلك −



 

 

٢٣٦

لة لكم-   Fخوb� ستخد�@ �لسلطة� I :نتم بهذ� تتعسفو(  . N[ عليك �لعو��
نظرية �ل�W�Æ �ألصلية6 �ل\ تذهب ]N تأكيد ): � �ألعما� مباحة مالم يأ5ِ 

  @ïفهل �� I �لقر�: WÒ عن �الختالb� Wحر.  I �لقر�: من غY تأيلا}ريمه
ال )نت ليس yيك علم ��-ّ( xوال للفتوý لست 6 . AZثم هل ن

ïمن بعضهم x(مر  �*ا( ح\ يما�سو� �لرpيلة { مسمع 
 Wْ��َ �لشبها5 صيغة من صيغ �Çو� �ل\ )��تم بها ]ضعا� �yين -

� )م\ : "�ألصل با`ديث �ل�يف. }ويله ]N �ا�5 تفتيش tسس
لكن . فم\ ما حدثت �bجاهر� فلك �`ق ): تقو@ بد�A". هرينمعاIً ]ال �bجا

    .ليس من حقك ): تتجسس { شخص لم تبد� منه فاحشة بينة
-ïعصيةbلسيا��6 )ليس �اهر� با� I جو�هما معا    
s: لم يؤp: لك .   �لسيا�� _Ïيت- 6:pفليس من حقك ): تدخلها ]ال بإ
جريمةلكنكم }�: )نفسكم I . فامض ºفسو N[ ولونه{ WÒ �. 

يتحلل  بهذ� �لفعل }ولو: �Ïت ]N بؤ� لفعل �bنكر�65 Þلقو: �تمعا باطنيا
لو )��� هذ�: �bتهما: . )نتم ال tعلو: �*ا( يعيشو: بصو�� سوية. ب²ية تامة

�عو� �*ا( I . فعل �لرpيلة £وجها ]N )قر" بيت ما�ساها من غY ): تعلم
فإتيا: �bنكر هو �متحا: تمحيص �نبلج �إليما: من �إل���I A �لوقو� . bحّك �

  ". من �bعصية
ختفية �bيعجبI o �لر�ية �فا� �لسا�� عن قيمة �`رية �لسياسية باbثل 

كما تدعو �لر�ية ]N . من حيا� �لعر" �bسلمw منذ قت بعيد6 Ns حد بعيد
تدعو ]N حرية �£�z بعيد� عن .  }به òبهاحرية �Ïنت I �ل ¸ Îن

�*Â عن �bنكر تسخر منهم بكل سبيل تند�  �)نو� �جا� �ألمر باbعر
�فضهم حل �bسائل بطريقة  Yر�هيتهم للتيس�بمما�ساتهم �£عسفية قسوتهم 
�bسا�عة ]N �£جريم �لعقا" �لشديد Wإل�شا� بدال من تصيد �ألخطا� �*صح 

Aسو�b�تؤ�د )نه ليس ;م من )��5 �إلصال� سوx �لبشت  I Wحسبما جا 
 من �لتشد� �لفقx�� Â يعمل حر� �لر�ية ]N �£تدعو �Ns جانب هذ. �لر�ية



 

 

٢٣٧

{ ]بقاb� Wسلمw }ت ظر� �ألضا� �لقديمة �ل\ مضت `ا� سبيلها منذ 
ن �لر�ية با��5 تكر�� ûمة باbناسبة فقد الحظت I هذ� �nزW م. ¨من بعيد

"ëما�سا5 " �جتثاb� �Õألف� ëجتثا� N[ منه �`اجة{ öو الفت جد�6 
  ... �Çاطئة �لسياسا5 �الستبد��ية

� �لفصل �£اسع �لع�ين ��x يبد) من ص»¼¼ N[ "نتعر� عن قر 
ه تلك6 �يف فقد ا� �bعانا� �;ائلة �ل\ يعانيها جر�W مهنتبF حيا� شفيق ص¿ �لقَ 

)بويه )خا� )خته I حا�ثة تصا�@ حافلة6 فكفله عمه �لقبا� )خذ� �عيش معه 
بدال من " شفيق": َ� دْ  �سمه فصا� يُ ا: بw �لقبو� �ألمو�5 جثثهم6 غn� I FYبّ 

"��� "��لضيا� 6 �يف _: من فر� شعو�� بالوحد� �سمه �أل I :و�;�
 �Ý ي�� عليه من �لسماW مع �bطر حسبما )خ�Æ عمه �bجتمع يبحث عن )

Þلصا Îا سببه Ý من جع �ما� I هذ� �bوضو�6 �يف �ستخر¸ جثة طفل 
فهذ� �لوصف . �د حديث �yفن متصو�� )نه )خو� قد بعثت به �لسماW مع �bطر

لقد تذكر65 )نا )طالع هذ� �bشهد6 مشهد هيث�يف I . من )�� ما قر)5
" َ َp ِ� ْن\ " سج هايتْ ن 6حw فتح بعد سنو�5 قÆ _ثرينللÕتبة �لÆيطانية ]مي¥ بر

 )n� xنو:6 ثم كشف غطاW �£ابو5 فرقا�"ي ما]N �ل\ _: متد;ا I حبها 
 �غبا�� I �;و�6W )مامه I �`ا� جهها { حاÝ _مال قبل ): تهب �لريح فتذ�

لكن ثناþ { مشهد ! ]نه bنظر �هيب! فإ�p بالوجه قد ضا� كأنه لم يكن
�� �لفb� oتمثل I �للغة �لعا�ة �ل\ وَ ��يتنا �`ا�ة ال يمنعo من �نتقا� �لعُ 

يستخدمها �لص¿ �أل� �bتوحش6 �£حليل �لعميق ��x يتنا� به صف 
 xبأ Ýا ال يستطيعه )مثاÎ حياته I WÒ � �مشاعر� يتدسس به ]N جذ

  : ��وَ آل: مع �*ص �Ïديع �غم ما فيه من عُ �. حا�
"Ý )طر بعكس �نتظا� �*اb� نتظر( . �Æقb� Wسما I @ما �نت�5 �لغيو�ف

ق �)Ë باtا� منابت وَ طَ .  �مر�ٌ  مشاعرx فرحةٌ �غدغْت 
ّ
�� `ظا5 �نهما�� )عل

Ý )تابع � قطر� عَ . نز
F
ُ ل لم تكن . غةط )خا ) )ختا يشا�=نo حياà �لفا�قِ سْ ها ت



 

 

٢٣٨

 Fxyتكاثرها ال ¨�� هذ� �nانب قا�� I حياà.  خ�Æ _فية بتو�y �`يا� ) .
  :قلت لعO. كنت )ظن ): �ألال� يأتو: مع �bطر

  . )�يد )خا ) )ختا )لعب معهما-
  :ضحك I ظلمة غرفتنا �لوحيد�

 بنت سأجعله يؤ�خيك-( yعلينا بو eيل  !  عندما يأb� àطر 
 �Wد يسقط علينا من �لسما�ظل هذ� . �اN �ألمطا� )ظل )Ûث عن 

xبلغُت سنا متقدمة من عمر :( N[ wفعةً . ��ق�� خ5�Æ َب كَ  سَ  �حد�ً  Oع 
¬p( I علمُت �`يا�I يو@ ماطر .  ): �ألال� ال يأتو: مع �bطر كما كنت )توهم6 

بيل �لغر" òمل شيئا صغ�Y لم تهد) ثرثرته قف �جل )ما@ بو�بة �bق�Æ ق
åياÏ� ر�@ ناصعÛ ملفوفا . p�pمو� �ختلطت بر� xسو ��حيد� ال ðا :_

�قة نقدية6 ناÎ  Ýهو��ٍ ٍن فْ  �َ �فع لعO بو�قةِ . لم ðر¾ { �خو� �bقb� .�Æطر 
  :تلك �للفافة

-xبيد xفن فث� كبد� } xتَ .  ال )قو Fzَ 
ْ

�.  
6 لو�قة �*قدية من فئة �Çمسمائة I جيبه �لسف¥�نشغلت يد عO بد( �

 ºشقو wنحد� بb� طرb� Wقا جريا: ماZý توجه³ل �للفافة بيد �حد�6 
  :�فع بتلك �للفافة ]�ها6 �� ضاحÕ. ا من �bق�Æا قصي� ج� �لقبو�6 متخ�Y فَ 

-Yصغ �  ! ها هو �bطر يسقط عليك بأ
تعز� 6أ�يم �bوñ لتسكن tايف �ألنفتنبعث ���ة �أل�b� åعكر� ب 

�ستضا� �ل . هسهسة �ألشجا� �bحيطة باألسو�� �bنخفضة `نا موحشا
 بفجيعة Ûثا عن `د يو��x به جثته بعد ):  �ºَ َ:Õb رَ �نتصفت ظلمته مطر� طَ 

Wلت عنه �لسماÞ . من WÒ قص�Zي 6�Æقb� تطل { صحن àنت نافذ_
حا� �bطر ðلس إل¨�لة ما علق به)قصاها يبw طفال( I تلّو� يد� .  �سب

تدعوN[ À مشا��ته عبثه ) Þليصه من حل ¨�ئف �Yيغّط . �لصغ Oع :_
... I نومه بعد ): � �Çمسمائة �يا� I طر� مx�� 6��A لم يتخل عنه يوما
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نا لم يزعجه _: ينا@ كرجل )نÂ عبا�� طويلة6 فأخذته ِسنَة �*و@ ��ضيا مطمئ
ُل  باٍ" �يرُ 

!
  .  حذ�� ]N خا�¸ �لغرفة متجهة ]N فضاb� Wو5 خطو�5ٍ  يفتح6 تسل

F خر¸ �bوñ من قبو�هم يبللو: عظامهم �nافة بمطرٍ 
َ
P ¸جتٌ . ا Ý eمن ب 

_نت خطو�b� àتع�ø تقZ" كث�Y من . نضحه باbاb� Wعكر �نسل bرقد� هانئا
غY مُ ظهر طر. تلك �للفافة Yد صغ` I جيد�وَ � �للفافة xً�� . نهاÕنبشُت م

تنفس �Õb: عن )¨ها� ضحكة طفل لم . { مهل6 فانبعثت ���ة �أل�b� åخبأ�
oهنا �غ N[ Wجاجسد صغY . سحبُته من لفافته. يكمل �قصه I م�;م6 

جٌه )سد� عينيه6 غرI º ]غماضته6ٍف طْ  بلُ وٍ تَ رْ مُ لم . جهه تر�ٌ" ُموِحٌل َعِلَق بو.  
̈خاb� 5طر كفيلة بتطهر� من � تلك �ألحا�6 فر�ضت به ]N صنبو�  تكن 

Wاb� غدقت عليه(غسلته كما ُيْغَسل �لفاكهة6 عد5 . �ستند { ظهر غرفتنا6 
  :هز¨5 عO برفق. جذال ]N غرفتنا

− oَعدت  !ها هو )( قد جاW مع �bطر كما 
. علق )p¬ بيد�6 فسقط �لطفل من بw يدxفز� كما لم )�� من قبل6 

سقط { غY �ستو�6W فحمله عO كيفما �تفق باحثا عن قÆ ُيْغلَق �فتا� فال 
) �ألتربة. )قوx { �فعهما �Æلفافة تقيه �ل Yمن غ A( �لطفل هنا�بعدها ! 

àحد I àخو� تكو: مهمتهم مو�سا[ 6 عرفت ): �bطر ال ðلب )طفاال )
�ك �ألطفا� .  خا�¸ �bقÛ( �Æث عنهم بw )طفا� �لìفخرجت( �]ال ): 

åتغييبهم }ت �أل�يهم p ة مو������لونo مسؤ لم )كن )نمو كبقية . òم�
� صغ�Y ترفر� ال تعر� �£حليق جيد�... �ألطفا�� 6Æجسد يك . Fäتته 
ها )فعاال تُوَصف و�صل تهجئتَ ها مع مفر��تها6 مع pلك تيق تو�صلَ عِ  يُ ²ٍْ �`يا� بعُ 

�: { فكر�. هتَ بالغباW حينا6 حينا بالعَ �� eقي`� Oسأ�. �س Yلك سبب تغي x
 لعO عثما: حصل عليها حينما �فن  ن<�ٌ "�*اعم" :�سO الحقا ) �آل: ]: شئت

غطا� بمالWت wتWبسط }ته مال Æللق Ýنز�[ I Wالعتنا� I فبالغ W��¨حَد �لو( w
سخرية به بما فعله " �*اعم: "ال يصل ]�ه �ل�Z"6 فأطلقو� عليهي]ضافيتw ك

�نتقلت هذ� �*<� N. مع جثما: �لو¨ير . F} قد خ� ): )مو5 مبكر�6 
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 ]b� Nقy :_ �Æيه ]يما: مطلق بأ: �ألطفا� ��ين يدخلو: �bقابر ُت مْ دِ فحينما قَ 
تيمنا باسم )بيهx�� 6 " شفيق" �سم ما¾هم6 فأطلق {F يموتو: Ùيعا ما لم ُيَغFY )س

_: عò Oلم بأ: )مد جذ� . 6 ما5 بعد ): tا¨ �لتسعw من عمر�xهو جد
 شفيق �*اعم"�لعائلة ��x �نقطع بe منه فر� حيد �سمه ( �لم ينتبه ". ��

 �ألع. حw يتغY �سمك تتغY )قد��A: عN[ O حكمة �`يا�p xو�@ فجد
I  ه باالسم لم يعد �WÒ Nلتسعw )خذ � نصي¿ من �yنيا6 عندما �فقتُ 

  ...".�� سأخAÆ! خال� عمر� �bديد لقد )خذ ببطاقة �سمه � y� .WÒنيا
 يلقانا فصال: يمتلئا: بلو: غريب جد� من ¹««لكن بد�W من ص

هو �لشذp لم يسبق N ): قر)5 عن )حد I بال� �لعر" يما�سه6 )ال 
قد )غرb� ºؤلف I �لغوص I هذ� �*� تفصيال6 بد: )x . �*يكرفيليا

��� .zيمكنه بل _: ينب� ): �ت :=يكت~ باÇطو� �لعامة �إلشا��5 � 
 xy��xy 5 من  يفعله pقز¨� �ل\ تد� { غر�@ بالقاb� بدال من �£فاصيل

قعية �لطبيعية �Çُْرِثّية I )بشع صو�ها6 ]نها �لو�.  فيه"�للغوصة"من يستكø من 
 Fلك �لقبp لفه �لعق¥6 ال يمكنه6 كما سبق ): فضال عن ): مثلÞا�6 بتوحشه 

قلنا6 ): يتدسس ]N )عماº مشاعر� بهذ� �لسهولة �لبساطة ال ): يلتقط تلك 
ذ� قد قع ه. �ألحاسيس �bعقد� �ل\ òا� �bؤلف ]يهامنا )نها قد مر5 بنفسه

): �لقبا� �~ جثة جليلة I �لفريز� ضابط �£حقيق I �لر�ية حw �كتشف 
بغرفته يستخرجها حw يكو: حد� ýاطبا ]ياها �أ: صاحبتها حية6 يظل 

� ;ا �ش��Zاطبها يøثر Ûبه ;ا بينما �Øلج يذ" عنها قليال قليال6 يلبسها ما 
 Îسك بأعصابه هو يشاهد �لقبا� يعبث من ثيا" �يلة �çة6 � pلك �لضابط

�لفضفضة {  @îجمد�6 ثم يزيد فيعطيه �لفرصة _ملة للb� ثة �لقتيلةâ
��حته كأنهما صديقا: ال ضابٌط �رٌ@ ضع يد� عليه متلبسا âريمته6 
متجاهال ): مساعد� �ل�2 قد تر�ه َعَد� بكل قو�� خا�¸ �nّبا: �Æ �*ا( 

 :(�*ا( سو� تتقاطر حاال { �Û :Õbيث يمÐ بقا¾� مع شفيق باألمر6 
: )خذ� ]N قسم �ل�طة خطر� عليهما شديد�� Aهنا . �_ Yه غû أ: هذ��



 

 

٢٤١

t ؤلف يض~ { شفيق علماb� x ف Yحكمة ال يتمتع بها كثريبيا تفلسفا 
 
�
تذك 6wثقفb� بن يقظا: بطل جد� من ّìَسما� باسم  �بن �لط! �سالةرنا بb� َفيْل

  . هذ� �Ïطل
)ما ��خلها فأعر� عن . ال )عر� )شياW كث�Y خا�¸ �bق�Æ: "يقو� شفيق
�Yمو�� كث( ñوb� : 6 )نو�� �*ملñوb� لمة �لعظا@6 توسيدb 6تنظيف �لقبو�

 6�Æقb� :نو�� �ألعشا" �*ابتة { حدبا5 �لقبو�6 سكو(�لقا�å للجثث6 
6 حر�ة غربانها6 فصيلة �`د5�W �ل\ تأI à مو�سمها6 معرفة )نو�� عصافYها

. كنت مكتفيا باbوñ عمن سو�هم6 ح\ )حببت جليلة. )عما� �bوñ من عظامهم
ب حاN[ N �لوصو� ]�ها6 )خذ5ُ سعيُت . ها �yنيا تذكرتُ نسيُت 

ّ
ما ��x .  )قل

ï يبد )¬ كنت ميتا حقا FN[ ذبهاð :( ا� يقّو@ �عوجا¸ عرفت ):! يمكنb� 
ترحيل عظامه Æٍشع بعد ): قمت بتنظيف قn� حالة من oنك²ين6 فانتباتb� .
wْ حw ع5ø { عمو� pه¿ _: يوصل ){  Fتوفb� كنت )�ع عظا@ )حد

من هنا . �لفخذ بالسا6º فاستللته ��خرته َ{� )�ع �bا� £قويم �عوجا�
_: ��هب ýبأ I جزW من . ح )فو�ههمتْ � فَ حرصت { تقليب �bوñ جيد

 تر�يبا65 تلبيسا65 :�ألغنياW يظلو: )غنياW ح\ هم ��خل `و�هم. )جز�ئهم
  . تقويم �العوجاجا65 خو�تم منسية

سلكت مسلÕ �خر nمع �bا� من خال� �bبالغة بالعناية باbوn� ñد�6 
�لZبص بذيهم حw يأتو Wية قبو� �ألثريا��: لزيا�� موتاهم6 مبديا عناية 

قبو�هم. فائقة بموتاهم ñوb� :كفا( I ا�b� ث عنÛ( 5. هذ� �nهد ُمْضٍن ! غد
كنت .  عليك �نتظا�ها ح\ تتحللفمن بw مئة قt Æد شيئا مدسوسا I جثةٍ 

 Wألبر�� من �ألبنا� �)جد عنتا بالغا6 فأقلعت عن هذ� �nشع6 سعيت الكتسا" 
ò قص { قبو� ��ين�Z5 ت�Yنتعاشهم بر¾ية �لشج�يهم p رصو: { ¨يا��
فغد5 من مها@ �ستثما�x . يدفعو: كث�Y £ظل هذ� �لشج5�Y خ��W. موتاهم

]بقاW شج5�Y تلك �لقبو� خ��W { مد�� �لعا@ ح\ n :sأ5 للتدليس 



 

 

٢٤٢

قا5 ¨ي( I ضعها( wاكستانيÏ� اعةÏ� يتها منZك بوضع )شجا� �ش�ا�� )
Wألبنا�.  

هنا )عر� �*ا( .  عo عيش\ ��خل �bق�Æ كيف يعيش �*ا(حجبْت 
����[ بهم كيف )شاW. عر�يا ال يملكو: مقد�� )

ّ
)جهل )مو�� كث�Y )خذ5 . )قل

Æلعُ . )تعلمها { ك� wرْ )عيش بx . د�يةÏ� N[ 6صله( N[ هنا يعو� WÒ �
v�ك ��ين يشيحو: بو. �أل( � FN[ :يأتو oعر��جههم ع  . :ساعتها ال يقد�
 هش �*مل �Ïاحث I )جسا�هم عن غذ�W يو�صل من خالÝ �� { هَ ( 
ُ . كما نأكل نؤَ& ... �`يا� ب �إلنسا: Ù �`يا� يعو� صلصاال6 جسًد� لَ سْ فبعد ): ي

� يتحلل ]N )تربةäلم عظامهم بعد م%� . ُمَسb(فنهم يكون� } wو: فيها  سنت
ْ . عظاما $ر�

ُ
t َسيا�� £قذ� بهم بعيد�م I تذهب . ع عظامهم �تمعة6 

ُ
 { eِ بْ )

Æن ق5 من �لق�� I سها�(. _نت ترعبn� oماجم �bجوفة. )عجا¨هم6 
فبعد �فنهما بعامw نزلت ]N قÆيهما nمع . جسد�: لم )قر" من قÆيهما بتاتا
�لوجها: : _: � WÒ  { حاÝ. موñ جد�عظامهما تهيئة قÆيهما إلحال� 
. يومها عرفت ): هناA )ناسا ال يقرضهم �bو5. باسما:6 بدناهما لم تمّسا بتاتا

  .َفبَْقْو: )حياI W قبو�هم
ج ) }نFط

F
فجأ� . تعلمت )يضا ): �ألجسا� �bيتة تهر" بأبد�نها حw تثل

̈عجتo بمو. �غبُت I �£حنيط �ئها �bستمر �ال6 شققت بطنها قضيُت { قطة )
ضعتها هنا I هذ� �لغرفة �bنسية من مألته ملحا =فو�� )خطته بوتر �قيق6 

�Æقb� .تها�جاW �*� من �)سها6 فأعد5 . بعد مر� �سة )يا@ فاحت ��
مأل5 فمها ملحا =فو�� 6xجتها . �£جربة مر� )خر ( Fبعد م% شهر تهر

̈عت ���تها )قلعت عن �£حنيط6 )خذÛ( 5ث عن سيلة إلبقاn� Wسد . 
�Zطو� ف( Õخرجته ... متماس( wح)بقيت `ما سمI Õ �لفريز� لسنة _ملة6 

Õمتماس :_ .xسنة )خر Ýستمر { حا�)عدته للثالجة6  6Zمن . تر�ته يف
xلوحد N :كنت )نتظر �مر)� تكو Aلم )كن )تصو� بتاتا ): ت. هناستجيب 

  ...جليلة ألمني\ بهذ� �ل²عة



 

 

٢٤٣

غرI º صمته قليال تدّفق مر� )خرx كخرطو@ عليه ): يضخ بما يك~ 
I ¨يا�ñ �لسابقة ;ا _: . )نا قÆها6 » قxÆ. �آل: » N: إل�ا� حريٍق ُمْستَِعرٍ 

هل ... جاW¬ خاطر. �لليل يسY بطيئا )نا )نتظر تفسخ �Øلج من { جسدها
  ما هوïتعر� 

ضجيج مهو� طرº نعل sضا�W : توقف عن �`ديث )خذنا ننتبه
قف حائر� بn� wثة بيo. منسكبة { موقعنا 6�Yر �لليل . ��تبك كث Fتشج

�Æقb� يا�� من ¨yعن َمَرَ�ٍ� تو� . xجا¾� _*مل �لقا�å جثث �bوñ يسبقهم �
ف )شجا� $ر� جرفها طوفا: هائج س� ]N �جتثاë ما يصا�فهيصلنا كتقص!  .

  :_: شفيق òتضن جثة جليلة بلهفة صا�ا
  . ال ÞاI يا حبيب\-

 .لم يكن �لوقت _فيا £دبر �أل@. ��������

*     *    *  
جد5 ¨ج\ tا�À بدموعها ماسحة { �)Ë)فقُت b� I  6ستش~6 

5�pّعوb� تتلو « . �ل\ �ستمر5 �وم�wبما كنت )هذx خال� ف�Z غيبوب\. 
. باقا5 �لو�� �صطفت I غرف\ }مل بطاقاتها )منيا5 با��� بالشفاW �لعاجل

 ُ�� Wج\�يع �ألصدقا¨ oتÆغيبوب\ كما )خ Wثنا( ÀÞ¥ شخص �ç عن . 
به بعد كنت )عر� ): �bطا��Ï� 5عيد� تغي� . )يمن لم يعد هنا. �لوقو� { حال\

قر� . م يلتفت ]N حنينه ��ð xذبه ]N مرتع صبا� شبابه): حز@ حقائبه6 ل
� WÒ خلفه م% A ِýَُ رْ بإ���� حديدية تَ   � قِ ا ند�b� 5�Wطا��5 £ُ ا �يبً ب

ّ
ه ل

" �bحاما�� Wتد��� I قق حلمهò :Õم N[ 5طا��b�. علقةb� 5طاقاÏ� 5(قر 
�. � I مدينة ثلجية�لû َÆَما5 �ستهالكية تناثر5 كحباI . 5 بو�يها5 �لو�

باتر� )خذ5 تهوI x )عما´ تعيد � مقوالته �Yلة قص� Aعا�� فو�¨ تر�:  
-ëذَ تَ .  )نت ضحية �الجتثا 

F
  . هذ� جيد�رْ ك

ëما حد �ّغباW عطية )شعل �bدينة )خرجها من �قدتها  . _: شيئا مر
bدينة �تمعة جا5W �. حw تبا�� �*ا( �ÆÇ بو�سطة �;و�تف �bحمولة



 

 

٢٤٤

�Æقb� ستقر5 { بو�بة�: pلك �أل³ق �bدعو. تناَ�ْ� من � َحَدٍ" َصوٍْ" . 
 لم يقد� {  سخٍط خر¸ من �bق�Æ مذهوال معًبا بطاقةِ .  قلب �yنيا"عطية"

x(� من يصا�فه بما �sخبا�  ��zتبديد� ]ال بال . َÆخ ��p ìمسامع �ل I �
اته من ]يصا� فجيعته بx�Z �*فو( ]N ��جة ال  ق5z ��خ ثقٍب كأ���ِ 

ºتصد .Ö�Zقا�� { �ل Yغ :_ .x(� نيا �تمعة بهو� ماy� َف هايَ . يريد ]بال� 
 �ألمر باbعر�n� 6هة �ل\ ير�ها �ألقد�� { تقدير عمق �لفسا� �لفسوº هيئةَ 

�َمْن لم يشبع نهمه )مسك بكل ما�7 بالb� .ìست�Ï� I xت�Æخ(�موعة : " 
ñوb� :يضاجعو "îسن �لوهيب مفجر� با" م�;م ."من �لê بيت N[ ض�� 
�ل�ب شفيق ضعها I ثالجة6 . �بنتكم لم تهر" ":بطرº عنيف6 صا�خا بأهله

» ميتة...	�رجها ل "... 

تدفق �*ا( كأمو�¸ Ûر تائه نÐ موقعه6 �خل �bدينة من غY معرفة 
� �nها5مسبقة بشو� ºأل¨قة . �عها �لرئيسية فأغر� �تو�فد �*ا( من 

�لشو��� �Çلفية �لرئيسية êيطw باbق�Æ ]حاطة �bاâ Wزير�6 فانبعث 
 :x ال òدë ]ال I �لكو��ë �لك6xÆ ضجيج مهو� ýتلطا £جمعهم �

Yكب£�ٍ̈ WÒ يشبه حالة هر" مدنيw من جيٍش . باالستغفا�  ç شبه( ( 6 
بزلز�� حرb� åدينة { �;ر" ]N �لساحاÇ� 5ا�ة من �لعمر�:6 ) كمن )يقن 

  .بقيا@ �لقيامة فتحرA للمح� ýتا��
كنت مصغيا ]�ه هو يرx تفاصيل عشقه nليلة حw ��همنا �لضجيج 

للمر� �Øانية يرتبك شفيق منذ . )ضاb� 5Wق�Æ بكشافا5 من � جانب. فجأ�
خلع فستانها { عجل6 }Y بw ��تد�W ثوبه ���s جثتها . ): �كتشفت حا£ه
 حز@ )مر� ßطف جسدها �bتخشب ضمه ]N صد��6 �َْشحُ . ]N ��خل �Øالجة

�ما �قZبت �nلبة )بدx ضيقا تÆما Îا òدb� ...ëاW يتصبب من مفاصلها .
�Æقb� 6 �َ وَ ْص قَ تهبط كخيو� فر5 من . ت<� )خيلة من جها5 متفرقة من�

: ]N وُ هْ مسلطة ]ضا5�W _شفة باtاهنا6 )سو�� �bق�Æ ال تمل من تو�y ب� فَ 
��خلها �أنهم فر�شا5 قر�5 ]طالº )جنحتها للتحليق حو� ضوW باهر إلطفائه6 



 

 

٢٤٥

تنا�َ . مقدسb� wعر�ة �nها�ية �bقبلw عليها ْ �Æين غبا�� كثيفا � مكYمثين 
 :ظل شفيق متشبثا باnثة بw يديه. @ �ألضو�b� Wبثوثة öونازَ  ��pته I حُ ْت قَ لِ عَ 

 F}بقية N[ الجة قبل ): يصل �لعفنØ� خل�� N[ جسدها  ): )عيدها...  
جلبة عظيمة تهز كيانه6 )ضو�W مسلطة من � جهة تبهر مآقينا6 فيهر"  

xبلل �لعا�b� ثةn� حضن I ونا �موعة �جا� من . بعينيهö هيئة �ألمر تر�كض
�*Â عن �bنكر6 خلفهم �موعة من �لعسكر6 هم يتصاòو: �يا : باbعر

ñح\ تتبعوهن مو Wهن )حيا  .كفر�6 لم تسلم نساb� Wسلمw منكم 
xمن يد Ëجذ" مسد_: عطية يقف بينهم . تأبطo )حدهم بعنف6 

جدهم يمسكو: ب صا� بهم. متث�p باbشهد wح  .ة هذ� ضابط �ط:
 :تماما6 عطية يقذ� �ل�ما5 عشو�ئيا6 يشY صو" شفيق كنت مسلوبا

  ...بهذ� هو �ل�
ظل ب²�b� Ýخلخل { خا�ته6 فأحاطو� به . ثوبه بعد شفيق لم يرتدِ 

من عn� wثة من بw يديه6 فتعر5 تماما سقطت { �أل�6å فانكفأ عليها 
لر53 تصله من � جهة6 ف���Ö _نت �. يسZها باx�� �Ab سقط من سطها

فصلو� عنها باnذ"6 فأمسك بيدها £نخلع بw . �نكماشا تكوما { �nثة
 ةٍ وثَ لُ )ظنه )صيب بِ . يديه

!
eِ به طفال بw جثث وثَ 6 كتلك �لل

ْ
ل
ُ
( wة �ل\ ��همته ح

يضم يد جليلة �bخلوعة ]N صد�� . مهرسة مقطعة �ألصا� �zي :_
قُت `اÝ فأÙعت ق�. ا _نت �لصفعا5 تصله من � جانبيقبلها بينم

)نا )تابعها من ¨من هذ� قضي\:بالوقو� بينهم بينه 6.  
قفنا { �`الة بأنفسنا6 فاتبْعنا :̈جرÀ )حدهم بغلظة 6çن تلقينا بالö 

  .]: شئت
 6حالت ]يقافهم. �فعوÀ من )مامهم }ر�و� يطوقونه من � جهة

قفو� { 6تهاx بw )يديهم. \ خرجت من ��ئرتهمفتد�فعوÀ ح( فسحلو� 
ساعتها Þلت �ألحذية عن . بو�بة �bق�Æ �ل\ )غلقت بأجسا� غف�Y من �لب�

�ما تملص من Ôبة .  �ستقر5 { هامة شفيق �تفه ظهر�6)قد�@ )صحابها



 

 

٢٤٦

لوعة6 حرص { يد جليلة �bخ. خاطفة قع ضحية ع��5 �لصفعاb� 5ر�ز�
حا� . فخبأها I صد��6 ضم يديه عليها6 حزمهن خشية ): تضيع منه

 )عدها ]N :ب�ال£فاö 5وx فلم يقد�6 فقلب ضعه6 سا� معكوسا صا�ا 
 ".�Øالجة قبل ): تتعفن

صفه bا  I لسا: ضابط �£حقيق } ��� نهاية �لر�ية نقر) ما ي6¥ قد 
: �@ �nماهY �ل\ �قتحمت غرفة شفيق كما �)يناقع Ý بعد ): سقط }ت )قد

"xموجة �تية من �أليد oبينهم كعلبة . حدثت همهمة صاخبة6 فجرفت Àح�
�:��يئة �£صنيع عليهم ]عطابها ��sتها Çامتها �ألv قبل فو�5 �أل .

ºسفلهم. )حسست باالختنا( Àألقد�@6 ثم سحقو� oت�� WدÏ� I . كنت )سمع
ف )ضل� }ت )قد�@ Þلت عن )حذيتها تفرغت  عظا�خشخشة تقص! 

Ëر; .ñصو "ç Fلسما� �خا5 �لظ wمتسعت xناp( بقيتر �ل\ علت فَ 6 
 �خر صو5 سمعته �ضحا _: صو5 عطية هو يصيح بصو5 .{ صيحا5 �أللم

  :مرتفع
  !هذ� ضابط �طة!  تنّبهو�-

oعنيف يلف ��جو� تتمÖ ضجيج6 : 6 فتد� �yنيا�صيا�6 سحق6 
  مُ ( )قد�@ nسدٍ رْ بغيظها6 تتقلب I )نصا� ��ئر6 هَ 

ْ
�£حا@ نفذ5 منه eً ل 6

يد ناعمة ُخِلَعْت من جسدها للتو6 تفسخت فجأ�6 معلنة عن موتها بر��ة نتنة6 
�متها. فتفو� �yنيا بعاصفة من �لضجيج� I ْسُقط

َ
(6 ��� �صف6 . ���

)bح �أل��º تتطاير6 فو�¨ يقهقه6 )يمن يعيش I مدينة تبعد . �)×ذ" ]N �لقا
�لعميد ]بر�هيم �لعامر �6ال� �ألميا� يمتهن �لغربة يتد�" { حيا� جديد� 

Yبا£قص xناقص متهما ]يا �ê سالة ساخر� 6يفكر كيف يعيد صياغة� 
ل�W بعد )عضاb� Wوñ ال تصلح . )نت êقق فاشل: صلت متأخر� جد� تقو�

ها هو سلما: ... لم )شأ ): )صدمك باعتد��A بنفسك6 هذ� » �`قيقة. موتها
�لغلف يقتّص من � ��ين سخر� منه ��خل �nامعة �الحقo بسخرية 

  .متأخر�
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فو�¨ يمسك باbنشا� 6ضجيج همهمة يو�صال: ن� قحف �جم\ 
من .ن )سفل )قد�مهنمقهقها6 فتفر � �لفتيا5 �;ا�با5 من ýيل\ هن يبصق 

.  منهن ��خل سجنها تتدبر طريقة للخر¸ بن� )طر�� حديد نافذتهابقيْت 
êمو� يتلe كما هائال من �لرصاص .جليلة تقف )ما@ �جل �;يئة متوسلة 

خا�جه��ر@ صد�� قبل ): òقق )منيته بإسقا� �لطو�غيت ��خل �لعر º .
ج\ تلو� بيدها¨يد جليلة )كملت �أل. À نتفة �قد�@ تشويهها بهرسها £جا

�شق . �لشجر� �bبا��ة تفر من بw )غصانها عصافY ملونة. من نتانة جسدها
َ 6)حدهما يعيش: قاتل يتقاسما: �bو�قع بالقرعة

ُ
t آلخر�جليلة تعو� .  �قبتهز!  

)خر: جليلتا:... بفضيحة غY مبا��ة 6Wستو�� Y5ْ �قبتها بغFحد�هما ُجز[ x
¨هY يمضغ )p: شفيق بتشف7 قبل ): . ت }ت �ألقد�@سَ ُخِلَعت يدها ُهرِ 

êسن �لوهيب يصيح بصو5 �ختلطت نشوته . يسحبه �لشيك ]N ��خل �لسجن
 نِ  بِ ³ق عطية يسيل كحبيبا5 با�� نøُِ . _نت �هللا طاهر�: Ûنقه

FيYة �£فج .
قطة �بتعد5 بإÛا�ها6 لم يعد شفيق يغيب Û Iر من �yما6W يتالÒ هناA كن

 . يسمع نفYها
F
. حكمنا بقتله تعزير�: ق بالقر" من )هد�بقر�� �bحكمة يعل

تلك �nثة �ل\ لم òسن �لقصاص قَ  Fطفل6 فأمسك ص xيد wقبتها تتأ�جح ب� 
bحت شفيق ينحد� كسيل �@6 يتدفق bجا�� . بشعرها لتستقيم { جسدها

. من بw �لقبو� �bتناثر�6 فتنهض الستقباÝ بتوسيع مو�قعها)Ùته �ل\ �ختا�ها 
 ْت عَ لِ جليلة تنهض من موتها خا�Ù يد� خُ 

�
رها بعاشق لم يرتض بعشيقة  تذك

سو�ها6 فاسZخت { )�يكتها مرتدية فستانها �nديد منتظر� عو�� �شق6 
ا" لتستقبله كما ها عن فتح �Ïزِ جْ  من عَ ةً عَ زِ م ينة بر��تها �*تنة منتظر� جَ 

ñوb� ��حد�ٌ ا يدٌ كيف ;ا ): تضم �شقً : تغرI º ح²تها... فعل مع  ï   
� )�جاy� Wنيا I ب ��6�� يد N[ هنة ال تصل��� عنيف6 �ستغاثا5 � 

صو5 سيا�� �إلسعا� xتلك �ألجسا� �Ïاحثة ألقد�مها عن موضع جسد 6
لغة عربية مك6�²يلو" ��خل �bدينة Ë(� ºتتحطم فو :  

  . ال يز�� حيا-



 

 

٢٤٨

)نw منخفض6 )�عية يد xسو�� يكتنف �bحيط ��t xو� فيه عينا 6
xيتمو¸ { جبينها6 . حانية تالمس شعر þشعرها �لكستناbحت جهها باكيا6 

Âج I wستعيناها مغر:  
-yخا !  
-... . 

  ... )فق يا حبي¿-        
حw ³لها بw .  منه شعر�I 5 لفافة �لكفن_: شعرها كستنائيا تبقت

 Fعيه تمو��pمنه تسلل لآلخر� WÒ 6شعرها ألسفل قامته ¸...  
  .6 �نهض حبي¿-

 كسو� مضاعفة �ستقر5 بالZقو� �لقفص �لصد�x :_: جسدx مهشما
�لÕحل �ألي6² �ضوå عميقة I �لصد�  oعظمة �لفخذ ��م åو`�

wا�تÇ��لوجه  . )¬ �ستلقيت { ظهرx تماما فيما _نت �ألقد�@ تسلط يبد
 ِ  فأ���5 ): تسويه باأل�å 6 لم يكن منتصبا 5�p يو@ جسدٍ َوW�ِْ بعضها بعضا ل

ج\ }وطo بذ��عيها6 فينت� شذ�ها يستقر I قحف . � قامته كما ðبرِ فْ يَ ¨
قد مد5 يدها. �جم\ 6Wستو�� Yتنتظر من غ Aفة هنا لعاشق جليلة مقذ

WÒمن ���ة عفونتها يx² بw )¨قة pلك �لx�� ì )لف  عله يعو�6 
ñوb� ئح�� ºستوية. �ستنشاb� Yقدتها غ� I لةً ._نت �£غلب  _نت تنتظر� êا

  ).فصاعد� ½½«ص" ({ ح�² ): تضمه بيد �حد�
باستخد�@ �لفعل �bضا��x�� 6 يصف  ªبهذ� �لش ëألحد�� �Ù :[

قوعها6 � نهاية �لر�ية حيث ال يوجد من يمكن ): يكو: قد �ألح Wثنا( ëد�
 قصه �لسا�� عليه6 ليس Ý من معo سوx ): �لضابط ( ëسمع ما حدشاهد 

xهو ال يز�� يهذهو فاقد للو� ) )فاº £و�  Ý قعهذ� نقطة . قا@ ب�² ما 
Ï� 5يمو wيا5 ح�حيد� ليس طل �لسا��ضعف كب�Y تذكرنا بنهاية بعض �لر 

�Yلسؤ�� هومعه غ� p[ 6 : 5طل قد ماÏ� :_ �p[صل ]�ناقاÝ  ما حيد� فكيف 
Aفعله �نذ� ( ï  
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فيها معايبها6 : � نهاية �لî@ نقو� ]: �لر�ية6 كما �تضح *ا6 فيها فيها
يزيد هذ� �bعايب سو�W ): �لر. فيها حسناتها 6Æك( øعايب )كb� :( ية بيد�

فاألسا( ��x قامت عليه6 هو �ختفاW جثة جليلة6 . مبنية { شفا جر� ها�
ا ا صو�ي�  �فنً ْت نَ فِ p[ 6 _: منطلق معظم )بطا� �لر�ية )نها لم تمت بل �ُ  ��ٍ )ساٌ( 

. ثم هربت من قÆها6 مع ): �nميع قد ��ها » مذبوحة سا� �مها I �لشو���
ف ��W �ختفاW جثتها غY مقنع6 فمن )ين كذلك فالسبب ��x �تضح )نه يق

 I يدبر بها تثليجهاللقبا� تلك �لقد�� ��هنية �*فسية �لعملية �ل\ يفكر 
�لفريز�6 فضال عن ): �طط لالستمتا� بها6 هذ� لو: من �لشذp لم )سمع بمن 
�ية � I ؤلف قد قر) شيئا مثل هذ�b� :هاجس بأ Fxy ïشعوبنا I يما�سه

 ): غY ���ٍ " فلنجعل *ا نيكرفيليا كما ;م نيكرفيليا: "نبية6 فقا� I نفسه)ج
  . ��ين يقت: غYهم bجر� �£قليد هم قو@ ðهلو:6 باطٌل ما يعملو:

 ]N طريق مسد�p[ 6 )خذهافوp ºلك فإ: �Ù �لر�ية بضمb� Yت�م قد 
ا يشبه �;لوسة6 هو ما ال �نتهت بتكسY عظا@ خاy ضابط �£حقيق �خوI Ý م

فاbعر� ): سا�� �لر�ية ]نما يبد) . يمكنه معه ): óò *ا ما حدë )صال
 oل\ �نتابته فمع� )�Ùها بعد �كتما;ا6 ما ��@ قد قف ��Ù I عند �;ال

فهل ما قاÝ { مد�� . pلك  )نه قص علينا ما عند� هو }ت تأثY تلك �;لوسة
)�بع wهذ� مائت :[ ïكهذ� �w صفحة يمكن ): يكو: قد حI �Õ ظر

xلك . مستحيل كما نرp ما بقية �لعيو" فال ��� إل��� �لقو� فيها فقد )شبعنا(
 �`و�� ) �لشخصيا5 ) �لوقائع( WناÏ�   ...من قبل سو�W فيما يتعلق باللغة )
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        إلبر�هيم �لكوÀإلبر�هيم �لكوÀإلبر�هيم �لكوÀإلبر�هيم �لكوÀ" " " " يعقو" )بنا¾�يعقو" )بنا¾�يعقو" )بنا¾�يعقو" )بنا¾�""""
5////��سا5 �لن���سا5 �لن���سا5 �لن���سا5 �لن��bؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية ل�bؤسسة �لعربية لتتتت((((Y5 بY5 بY5 بYب ////    »¼¼µ»¼¼µ»¼¼µ»¼¼µ@@@@((((        

=تب þ�� Àبر�هيم �لكو[¿�  .y ���سته )نÂ @6¶¹¯® �@ بغد�مس 
�Øانوية �إلعد��ية I "نوn� 6¿بعد �للي معهد قصد بال�� I )�بية ���سة 

 �لعلو@ b� IاجستY ثم �لليسانس { حصل حيث بموسكو لآل��" و��ج
�*قدية �أل�بّية @� ®¯µµ@.قد �6متعد� �بلوماسية صحفية ظائف I عمل  

6سوي�² بو*د� �سيا I �لليبية �لسفا��I 5 �بلوماسيا مستشا�� Õ:ف vتو 
 �لليبية �ألنباW لو=لة مر�سال =: Ï�"6و*دية �لليبية �لصد�قة" �لة }رير �ئاسة

I با 6موسكو I امنصب تو�ه عن فضال Ï�6و*دية �لليبية �لصد�قة nمعية مند
���¨ :يقو� .�Øقافة �إلعال@ ¨��� ثم هابْ سَ  I �الجتماعية �لشؤ Àلكو� :[ 
�x �للغا5 ]تقا:Ô من �6لقديمة �أل@ �للغة لفهم I قر)نا6 حسبما 6َق مF عَ يَ  ثم 
تبحر لغا5 عد� ���سة I خصوصا �6£ا�يخ�أل�" �yيانا5 تا�يخ  

 لو ها)ن يرx 6"�لالهو5 لغة I بيا:" بعنو�: كتب سلسلة )لف �لفلسفا65
 .كب�Y ثو�� ألحدثت �لعربية غY لغاN[ 5 تر�ت

للكوÀ ع��5 �لكتب منها " xÆلك� Wثو��5 �لصحر�®¯µ¼ 6 �نقد ند
 xو�Ø� لفكر�®¯µ¼ 6µ¹ 6¯®) قصص �بية(�لصال� خا�¸ نطاº �ألقاÇ� 5مسة 

6 °¶¯®) قصص(شجر� �لرتم µ¹ 6¯®) مقاال5 (مالحظا5 { جبw �لغربة
6 ¯¶¯®) ��ية(�باعية �Çسو�  Æ£�)ية�� (®¯¯¼ 6 xلصغر� ��ية(� (

®¯¯µ 66 ¶¯¯®) ��ية(�yمية 6 ·¼¼«)سطو�� حّب ]N سوي�²  v�لصحف �أل
متو:( Y6 ¹¼¼«) )ساطهكذ� تأّملت �لÕهنة ميم 6 ½¼¼«) متو:(صحف ]بر�هيم 
�ية( )ين )خوA هابيلï 6قابيل6 °¼¼«) و:مت(� (»¼¼µ 6فرسا: �ألحال@ �لقتيلة 
6 «®¼«) ��ية(َ دُ عُ  ( �ل²! x)5ر�

ّ
  )". مذك

لة �لسوي²ية { ��ية y� جو�ئز متعد�� منها جائز� Àنا� �لكونزيف "
لة I �بيا { �مل �ألعما� 6 ½¯¯®" �`جرy� 6 °¯¯®جائز� جائز� �للجنة
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لة �لسوي²ية { ��ية Æ£� "®¯¯µ 6"��ابانية لل�Zة { ��ية y� جائز�
 "جائز� �£ضامن �لفرنسية مع �لشعو" �ألجنبية { ��ية b�»¼¼® 6جو( �
x6 «¼¼«" �لصغرلة �لسوي²ية �الستثنائية �لكxÆ { �مل �ألعما� y� جائز�

جائز� êمد b� (»¼¼½ 6غر"(� �لر�ية �لعربية جائز�Zb�»¼¼½ 6ة ]N �ألbانية 
سا@ �لفرسية �لفرنÐ للفنو: �آل��" 6 ½¼¼«¨فز�� للر�ية �لعربية »¼¼° 6

 Éلعر� þ�Ç� vامس لإلبد�� �لرy� لقاهر�� eجائز� ملت»¼®¼ .  
�ختا�ته �لة "Yيا معا��6 "لb� ئيا�� wلفرنسية كأحد )بر¨ �س� 

ضع �ل 6سمه I كتا" �ت )بر¨ �لشخصيا5 �ل\ تقيم { )��ضيهم�سوي²يو: 
I هذ� ��p à( xكر� �لوحيد من �لعالم �Øالث بل هو  6هو �ألما¨ي� �لوحيد

فد ير)سه �لرئيس ك�ئيس سوي�² معه قد �صطحبه  .�لكتا" I �� عضو
@ عندما _نت سوي�² ضيف �� I معرå ¶¯¯®�لسويx² سنة 

v للكتا" I عيد� ��ه¿فرy� 5نكفو��  .  
لة y� من عمر �Yرحلة قبل �ألخb� يدينا حو�( wية �ل\ ب�تد� �لر

» )µ®® @� N[ ®¶·½@ . �Ù®�لقرمانلية �ل\ )سسها )³د �لقرمان¥ من �@ 
تشبه �أل�Ù �لعلوية عندنا I مz من حيث ]نها غY مzية6 فÂ من ]قليم 

و� ب�Zيا6 من حيث ]نها �ستمر5 حية öو قر: نصف6 » تقريبا �ألناض
فَل 

َ
نفس �bد� �ل\ �شتها �لة êمد { �pيته6 s: _نت )�Ù �لقرمان¥ قد )

]ال ): قا�§ �لر�ية . ×مها I �لوقت ��x _: ×م )ê �Ùمد { I بد�ية �قه
هة ال يستطيع ): يمÖ فيها �)سه من ðد نفسه6 ßاصة Ï� Iد�ية6 ضائعا I متا

�جليهp[ 6 يلe �لÕتب بالقا�§ Û Iرها �: )x تمهيد ) توضيح6 من ثم ال 
يعر� �bسكx( I w عz تد� �لر�ية ال عن )ية �لة تت�م ال x( I تا�يخ 

قد يكو: �ألمر �ضحا بد�جة . تقع )حد�ثها ال I )ية مدينة تقطن شخصياتها
رx للقا�§ �للي¿6 لكن بالنسبة للقر�W غY �لليبيw يصبح �ألمر صعبا ) بأخ

لقد ��¸ كتا" �لر�يا5 �£ا��ية ): يقدمو� لر�ياتهم بتمهيد . شديد �لصعوبة
تا�ي. جغر�I يزيح �لظلما�Zb� 5كبة من )ما@ عيo �لقا�§ ح\ ال يرهقو� 
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كن _تبنا لم يبا� ب�W من pهنه �pكرته ال ي�Zو� ي�" )�اسا ألسد�(6 ل
�£وها: �Y`�خا: yمن ثم يشعر �لقا�§ بالوال )نo �جعت ]N . هذ�6 

. بعض �لكتابا5 �£ا��ية �bتعلقة بليبيا ما خرجت من �لر�ية ب�xp W قيمة
كذلك يصعب { �لقا�§ ): يعر� ]ال@ تهد� �لر�ية6 فÂ تسجل حلقة من 

لة �لقرمانليy� 5ختا� حلقا� �pاb x6 بيد )ننا ال ند��Yة » �`لقة قبل �ألخ
ثم ]: � I WÒ �لر�ية . تلك �`لقة6 ما ��x )���� من ��W كتابة ��يته عنها

�nهل �لفظاظة �لظلم  qلة بل عزبة تسو�ها �لفويد� { )ننا لسنا )ما@ �
ت �`اكم6 يتغلغل �لفسا� �bطلق �لشامل �£ناحر �ل�( بw )فر�� �Ïي

 Yكما تس wلطرف� wألمو� ب� Yتس��هو� فيها يصلو: ]Ï� I )(� }( Nال�6 
لة )حو�;ا بهذ� � :بw �لسمن �لعسل6 فكيف باهللا يمكن ): تم% شؤ

 ïتنجو�ية )خرx للÕباbناسبة ف�لوضع � Aتههنا�p فيها تب ��bرحلة  يتنا
p[ 6 تدُ� )حد�ثُها حو� "ند�W ما _: بعيد�"ها �سم. لةمر�حل تلك ��yألv من 
لةتلك مؤسس yحاكمها�   wما ب®µ®® @ ®µ¹½@.  

ال��: " ��يتنا �`ا�ةنبد) بعنو�:(هو عنو�: يوهم ): �لر�ية "يعقو"  6
ال�� �الثo ع�(بل لقد كنت )ظن )نها tرx { . عن يعقو" عليه �لسال@ 

يوسف "عن ) @½½¯®5(وما( ما: �لÕتب ��هو�x �ألbا¬ �bعر� غر�� ��ية ت
sخوته) "Joseph und seine Brüder( لكةÎ حو� �6 لكننا نفاجأ بأنها تد

�ئل �لقر: �£اسع ع� I �بيا }ت (�خر �لقر: �Øامن ع� ( I طر�بلس
ع { باشا �لقرمان¥ I �ست �`كم هو êو� حكم �لقرمانليw )يا@ ترب! 6

فلم يكن �سمه يعقو" كما هو �ضح6 ال _: )ال�� �ثo ع� �بنا بل . �لر�ية
 عد� يوسفx�� 6 لم يكن مع )�بعة6 بأسماÞ Wتلف عن )سماW )بناW يعقو" ما

صحيح )نه _: هناA تنافس بينهم كما òدë ��� بw . هذ� )قربهم ]N قلب )بيه
فتنافس )بناW يعقو" عليه �لسال@ : افس تنافس)بناÕ`� W@6 لكن شتا: بw تن

_: I �لصغر6 �نتÂ بإلقاW يوسف n� Iب6 ثم ��� مع �أليا@ )قر� بذنبهم 
تابو� ندمو� )صلحو� ما بينهم بw )خيهم �bظلو@ حw �£َقْو� بعد )عو�@ 
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كريم6 طويلة I مI z �لقصة �bعرفة �ل\ حÕها �لعهد �لقديم �لقر�: �ل
ال�� �يعا I بال� �لفر�عنة �شو� I سال@ êبة مر� (�جتمع شمل �أل" 

xا . )خر� :_ x�� ألمر بقتل )حد �إلخو� )خا�� Âيتنا فقد �نت�� I ما(
تم �لقتل غيلة )ما@  6�pاb xال ند�للعهد6 ��x تغY قلب )بيه عليه قبل pلك6 

  . ألفال@ �bرعبة)ّ@ �الثنI w حÕية كحÕية �
 øيعقو" عليه �لسال@ _: بسبب حبه �وسف )ك Wبنا( wثم ]: �£نافس ب
من با´ )بنائهß 6ال� �£نافس بw )بناW { باشا �لقرمانp[ 6¥ _: بسبب �لطمع 

كذلك لم يكن هناx( A تشابه بw يعقو" عليه �لسال@ . I �`كم �لسلطا:
I ¥اشا { �لقرمانÏ� wب:  )x جانب من جو�نب حياتيهما ) شخصيتيهما

:Õلم يكن حاكما6 )ما { باشا ف=:6 فوp ºلك6 قبيح . فيعقو" _: نبيا 
 I 6ر�ياb� ال ح\ من قِبَل نفسه ح\ لقد حر@ تعليق ºو ال يطاö } ªلش�
 �ستعما� )x من قاطنيه ;ا6 ( zية مضحكة ال تقنع قطة6 { جد��: �لقÕح

فوº هذ� _: { باشا . ينما لم تكن هناA مر�يا تشغل يعقو" عليه �لسال@ب
كما _: يقّر" . سك�Y سيئ �Çلق �*فس �لعقل اليكا� يفيق من �Çما�

��هو� }ت ��pئع ال تقنع )حد�6 ê Ýظية يهو�ية سمينة مفرطة I �لسمنة �سمها 
م يكن )قر" �ألبناN[ W )بيه ال ثم ]: �البن �bغتا� ل. )ستY ال تقل عنه قبحا

فالعنو�:6 . _: هو يوسفx�� 6 سو� للÕتب ]طالº �سم �لر�ية عليها6 بل )³د
]نه �ر� نز� َقنFْت للÕتب فخضع ;ا . كما نر6x عنو�: فاشل بكل �bقاييس

لو باإليها@6 ): يقد@  6�: ): يكو: هناx( A مسو� ;ا  بل �: ): òا�
b� 5شيئا منçسو.  

هذ�6 قد �)ينا ): �لكوÀ متخصص I �أل�"6 من يتخصص I �أل�" 
فضال عن pلك نسمعه . يتخصص معه I �للغة xYاه� Ý Wلقا I يقو�

/ «®/ ¹بتا�يخ " �لقد( �لعرÉ"بالكويت حسبما ن�5 مo �لشمرI x صحيفة 
جد5 �أل�يا: )جد5 �لالهو5 بينما �أليديولوجيا"@ }ت عنو�: ½®¼«( 

 I �للغة �لعربية لغة مست�Z .يدهشo ): �لعر" ال يعرفو: لغتهم": "�لطاغو5
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 öن . �للغة �لîسيكية ليس ;ا عالقة باللغة �bعا��.}مل عمقا �حيا فريد�
 .نقر) �أل�" �لقديم من خال� �bعجم6 �للغة �ل\ تقر) من خال� �bعجم ميتة

شف �لعنا� �لîسيكية عzنتها £الئم مهمة �bبد� ): يطو� �للغة يكت
� من يتعامل :)ضا�. �لو�قع �nديد } )حب �لعربية ألنها لغا5 ;جا65 

s: _نت �للغة �لîسيكية 6مع هذ� �للغة ): يستنطقها � يستخر¸ كنو¨ها 
هذ� هو �� �bبد�6 فاbبد� ال .ðب ): يعا� ]حيا¾ها" منسية")صبحت لغة  
� ما لم يطو� �للغة �لق بها �� �لشعرية يكتشف عنا�ها يكو: مبد

   ."�لîسيكية �bنسية
.  بأنه يتقن تسع لغا5هفوº هذ� فقد تكر� �لقو� فيما هو مكتو" عن

)��( :( } Àهذ� ما حفز لغة �لكوI À هذ� �لر�ية �ل\  ب�W من �الهتما@
 xمد xيدينا أل�( Iهذ� I فيما قيل ºلصد��لصد�  . Ý لألسف )لفيت oلك

�Yكث Wمن كتابنا هذ� �أليا@. )خطا �Yلك ): كثp N[ ضفنا( �p6فإ Yبما فيهم �لكث 
Yشاهb� 6من x( N[ قبل ): تظهر للجمهو� عرفنا xضع كتاباتهم £دقيق لغوÞ 

Àلكو� xينب� ): نقابل به �عو xمد . @îلعامة من ): �ل� Ýن نعر� ما يقوö
)ضيف )نا )نه )يضا ليس عليه Ôيبة ال ¨=� ال فو�ئد .  عليه �رAليس

6 لكن  عن )نفسناف�نا I �`قيقة متحدثو: Îتا¨:. بنكية ال ح\ فِرَْ��
نتحدë به Ýننجز� ال بما نقو� WÒ الحظته منذ بد�ية . �لع�Æ بما نعمله (

( Wها تقريبا )خطا��ة6 هو ما ðعل �إلنسا: يضع يد� �لر�ية �ألخطاW �للغوية6 
 Éلعر� @îال ننس ): �ل ï5ا�{ قلبهp[ 6 كيف )طم? ]N من ال òسن �أل

 تشكيال تاما فسو� تنكشف فضائح لغوية سZها �هللا { )صحابها �ª لو شُ 
)ما { �لوضع �`اN فال تظهر �ألخطاW �*حوية �لzفية . ب�Zهم ضبط �ل�ما5

�p[ ذكر �لسالم ]الb� ع� oثb� I كما هو �`ا� � _نت متعلقة بإعر�" �`ر
مع ضعنا I ... ة�ألسماÇ� Wمسة �ألفعا� �Çمسة نصب �ألسماb� Wفر�� �bبنيّ 

�العتبا�6 كما قلت6 )نه من �لر�جح خضو� كتابا5 �لرجل bا يسمونه هذ� �أليا@ 
   ."�£دقيق �للغوx"ب	
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سو� )ستعرå بعض I Wعليه من تلك �ألخطا xضع يد ما �ستطعت 
بعد " ]:"قد الحظت )نه ما من مر� ك² �لكوÀ همز� . �لعمل ��x بw )يدينا

 5W6 بل جاwمسÇ� wائتb� ¨�لقو� { طو� �لر�ية بصفحاتها �ل\ تتجا
� مر� فوº �أللف I جدته يفتح همز� . �;مز�. ��ئما" ح\"بعد " ]:"كما 

 b6ثل الحظت )نه I �يع �bر�5 �ل\ )��� ): ير� فيها ]ðابا { )x سؤ��با
" نعم"6 ال يعر� �£فرقة بw �إلجابة ب	"ب¥" _: ير� ب	6_: �لسؤ�� ) منفيا مثبتا

 ثالثا لقلنا ]نها . 6 بل ûه عند� صابو:"ب¥"�إلجابة ب	( wمرت لو _نت مر� )
�نا معرضو: للسهو )ما ): �طئ I �يع �`اال5 فمعنا� . لسبب ) آلخرسهو6 

هناA كذلك �ستعماû Ýمة . )نه ال يفهم �لفرº بw �ألمرين كما قلت" F:أل "
 ما )شبه" ليس") ب	" ما هوï"متلّو� ب	( . I هو تر�يب ال يسو�`� I لق كما

أل: "6 )¼«ص ("أل: ما معo ): öيا �: ): öا� فك طلسمï: "�لشو�هد �£ا�ة
ألّ: "6 )½«ص" (ال )حد يذهب �طيح بسلطا: يملكه جريا ��W سلطا: مزعو@

ïطيئةÇيد �ل\ تب� با�çلقصائد ]: لم تكن �لز� I 6 )½¶ص" (ما » �ألشعا�
أل: ما هو �لوباW ]: لم يكن pلك �Ïالx�� W يريد *ا ): نشهد قيا@ �لقيامة "

öن ما نز��ï6 )«·®ص("  { قيد �`يا�" :ألّ: ليس bن �صطفا� �لر" من �
ألّ: ما "6 )¹·®ص" (ل �يعا ): يطمع WÒ I )كø من )ين يصY قربانا للر"لَ �لمِ 

لو كنت ). ¯¹«ص" (ïقيمة سلطا: نعّذ" به �ألغيا� بد� ): öسن به لألغيا�
Qَ "مÕنه الستعملت بعد  F:قصة حسب جنس �السم " أل Yضم هذ� ضمY شأ: )

ألنه ما هو �لوباW ]: لم يكن pلك : "x يد� عليه �لp @îكر� ) )ن'6 فقلت��
x�� WالÏ�...ï" 6"\صيبة �لb� ألنها ما » تلك...ï" مثال . øناسبة فهو يكbبا

 "�هللا" عوضا عن ûمة "�لر""من �ستعما� ûمة ( "wbن "�" �لعاö 6 �ل\ تعو�نا
{ لسا: �لر�x بد� ûمة " �ألغيا�"ستخد@ ûمة كذلك �)يته ي. �bسلمw عليها

)x غY بn�" 6 oوييم"» ûمة تشيع I كتابا5 ��هو� بمعo ". �آلخرين"
لو قb� zؤلف �ستعما;ا { شخصيا5 �لر�ية . ال يستخدمها �bسلم]�Ùئيل6 

@6 فلم ��هو� ألصا" �bحّز6 لكنه لألسف )جر�ها كث�Y { )لسنة )بناW �إلسال



 

 

٢٥٦

 كث�Y مؤثر� ;ا { "�ألعال¸"باbثل نر�� ير�� صيغة . يكن موفقا باbر�
Îا يؤخذ { )سلو" �لكوÀ )يضا )نه . 6 �ل\ ال نكا� نستعمل غYها"�لعلو¸"

هذ� ". ال ðب ): òدë هذ�: "نر�� يقو� "òب )ال òدë هذ�: "بدال من ): يقو�
 oمع p[ 6A�p Yب"غð جب6 لكنه جائزهو )" ال� Yب )ال")ما . نه غð " فمعنا�

شتا: �ألمر�: كما ترx. )نه ال بد من �النتهاW عنه . I Àقع �لكومع هذ� فقد 
  . تلك �لغلطة �لسخيفة مر���

كذلك يالحظ ): )سلو" �لر�ية �لو بوجه �@ من �أللفا� �لعامية6 �ل\ 
�لفحصوية " ¨نبو�"مثال بدال من " َ�ب!و�"�ستخد@ �bؤلف منها مع هذ� لفظة 

بمعo قا@ من مÕنه مر� �حد� ) " فَزF : "كما تكر� �ستعماÝ للفعل). µ««ص(
�سع I �لعامية �zbية6 s: _: )صله . بعنف ºهذ� �لفعل مستخد@ { نطا

": تا¸ �لعر("من " � ¨ ¨"� ما�� . فصيحا ككثY من �الستعماال5 �لعامية
اçِ¬ عَ :  َق�o فَزF فُال:ٌ " Fعنه.  َد6�َ نقله �لص Fْغَفَر�َ : فَز� . �ْ¿ يَِفز! فَز Fلظ� Fفَِز�َ : �فَز . Fفَز

6�ً كَسحابٍة6 فُزُ  �لرFجُل  َ̈ 6 بالك6² فَز� مّ يَِفز! F6�ً بالض َ̈ فَزF : قا� �بن ُ��يد. تََوقFدَ : 
� فَّز� ا عن َموضِعهفالنً  ْ̈ : يَِفز!

َ
(فْزََعه 

َ
َ فؤ�َ��جَ عَ ) FYَط�ذ� �bاWُ 6فَزn� Fُْرُ� يَِفز! . ه  

 ٍYم
َ
x ساَ� بما: فَّز� فَِزيز�6 كأ Fنَد باbعx�� o "بَْرَطمَ ": مثل pلك �لفعل". فيه 

 I هو �لغمغمة�نت )ظن �ستعماÝ مقصو�� عليها6  6zميتنا بم� I نستعمله
 البن "لسا: �لعر""�bخصصة I Ý)ما I �لفصì فهذ� ما تقوb� Ýا�� . غضب
َفة: �ِطمُ �لÆِْطاُ@ �لÆَُ : برطم": منظو� Fْخم �لش Fَشفٌة بِْرطا@ٌ . �لرجل �لض .ضخمة: 

�السم �لÆََْطمة . ْÆَل�ظ: َطَمةُ  َليْ � : قا�.ُعبو( I �نِتفا

  ُم					Æَِْطٌم بَْرَطم					ة �لَغ					ْضبا:ِ       

ْس						نا:ِ    
َ
  بِ						َشَفٍة لي						سْت { )

    
x��ْ ما ��x بَْرَطمهُ : � منهتقو

َ
يتُه ُمÆَْطما6 ما )

َ
�النتفاُ� من : �لÆََْطمةُ . �)

جاW فال: . �ْخَرْغَطم ِضب6 مثلهْرَطم بَْرَطمًة ]�p غَ بَ قد : يقا� للرجل. �لغَضب
نِْطمً  َÆْبً ُم َبْرَطم �لليُل ]�p �سو�ّ . اا ]�p جاW ُمتََغض� .þلكسا� : ْÆَل�َهمُة �لÆََْطَمُة 

ب من �@. كهيئة �£Fخاُص Fتغض x( َْطَم �لرجلÆََي . N�ْ
َ
( �p[ َبْرَطم �لرجل

ْغتُم ساِمُد:: "عز جل � حديث �اهد I قوÝ. َشَفتَيْه من �لَغضب
َ
(» : 6 قا�"
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قيل: �جل ُمÆَِْطمٌ .  هو �النتفا� من �لغَضب6ة�لÆََْطمَ  6 �Æب : ُمتََك ُمَقط�
سه تك�Æ:ب6 �لساِمدُ ُمتََغض� 

ْ
فكما يرx �لقا�§ فإ: �الستعمالw . " �لر�فع �)

قد بد) �ستعما� . يتقاطعا: I بعض �nو�نب6 يتباعد�: I بعضها �آلخر
لست . �bؤلف �لك �لفعل مبكر� منذ �لصفحة �Øانية من صفحا5 �لر�ية

قد )�� �. ه)خطئه I هذ� بل )لفت �*ظر فقط ]N جانب من جو�نب )سلوب .
 I تا� عمر هذ� �لفعلý عا��")³دb� معجم �للغة �لعربية" I نا معه تماما( 6

. "َ�َطَن6 تََكلFم بما ال ُفْفَهم-«": ®قا� بعدما )�� معنا� �لقديم }ت �قم. هذ�
 Àمة "�لطلسم"بد� ) ¼®ص(كذلك �ستعمل �لكوû ":بصيغتها  "�لطلسما

�لغريب �نه �ستخد@ �لصيغة �لعربية . "talisman": ×لÖية �لفرنسية�إل
& ما ع5ø عليه "لسا: �لعر""لم )جد هذ� �ل�مة I . �لصحيحة بعد pلك 6

َسَم �لرجُل ":  هو"� � ( @"I ما�� 
ْ
َ : َطل � Fَمَس َكر

ْ
بَه6 �ذلك َطل Fَقطْجَهه 

�غم )¬ جد5  )نه يونا¬ �الصل "�bعجم �لوسيط"يفهم من �@ . "َطْرَمَس 
"Yمعجم )كسفو�� �£ا�ي. �لكب"  يقو� ]نها يمكن ): تكو: عربية �ألصل )

 It appears to be a corrupt or mistaken form of some" : فا�سيته ) تر�يته

Arabic, Persian, or Turkish spoken word, imperfectly caught by 

early travellers"ا كÎ هذ� "Zقد يق  .نت )تصو�� قبال من )نها عربية �ألصل6 
هذ� من �*احية �لعامة6 )ما من �*احية �£فصيلية ف~ �لصفحة �Øامنة6 

قد : "6 نقر) �nملة �£ا�ةها)x �لصفحة �ألv من متنها بعد �لعناين ما ]�
" كثYين"�لصو�" �ستبد�� �لو� با�اI W ". هلك شعر�W كثYين بسبب �لغصة

"شعر�W" نعت ل	ألنها 6"Wفعها يكو: " شعر��فاعل مرفو�6 فوجب �فع نعتها6 
تر�جع جفنا : "نفس �ل�W نلحظه I قو� �لÕتب. بالو� ألنها �ع مذكر سالم

wقيلØ� اشاÏ�) "صحتها)¼®ص نْ مَ "� �لة ". تر�جع جفنا �Ïاشا �Øقيال:: "6 
ïA¾¹«ص" (هم )عال¸ �لقلعة ]ال ): يكونو� )عد� ( Æقد �فع خ Àد �لكو×

هو )مر معيب ألنه من )�ا5 �*حو6 يتبع بابا شه�Y فيه هو با" "يكو:" 6
)خو�تها" :_ ." Æب عمله مع خð جهله بما oيه فكر� " _:"فمعy نه ليست(
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�þ لم تت� .  �ل\ يكتب بها6عن قو�عد لغته� Yفكيف يقا� عنه ]نه )�يب كب
 ُ ع عنه من ðد: مصلحة I �إلشا�� به تلميعهï )يعقل ): يكو: يشِ ال�� كما ي

تولو تزيw صو�ته  مهذ� هو مستوx )�يب �لO كإبر�هيم �لكوÀ كما يصفه
�ل مïÝ Y ]: هذ� لو قع من طالب Yينب� ): يكو: فضيحةصغ :Õنعم6 .  ل

�� ��x ال لقد شا� �nهل بw �لطال" �آل:6 لم يعد )حد ]ال I �لشاp �*ا
 صحة ) خطإ( "�( ]ال ): )مر �لكوÀ �تلف6 فقد . حكم Ý يهتم بعلم )

 ]N بضع ْت ِ�َ رْ  ): ��ياته تُ )�يد Ý ): يكو: )�يبا �bيا ال )قل من pلك6 قر)5ُ 
)x )نه قد تلe . فكيفï كما ): �لكوÀ قد شا�� �لسبعw.  لغة ýتلفة�َ ْ�َ عَ 

َخل �لزFَغل �لفسا� بعدتعليمه )يا@ _: �£عليم Fy� ه�[ ºما ير�@ لم يتطر }  .
فكنت )توقع منه ): يكو: )��¾� بلغته .  قر)5 )نه يعر� تسع لغا5باbثل

   )ليس N حق بل � �`ق فيما )قو� ]ï:p. )فضل من pلك �bستوb� xتد¬
هناA تمتلك خيا� Îيت �سمه : "� �لصفحة �لسابعة �لع�ين نقر)

ًة )نه قع 5�p I . �غم )نه مفعو� به" خيا�) "ر� ) جَ (ع فْ برَ " فر���ل
F
¨�� �لطwَ بِل

 �لطريق )ما@ من يمكن ): ðا�� بأ: �ألمر قد دF فسَ " Îيت: "�Çطإ مع �*عت
6 "َعَوx �لريح: "� نفس �لصفحة نفاجأ بتذكY �لريح. يكو: غلطة طباعية

" نَِفدَ : "هو ال يعر� �لفرº بw �لفعل. نثةp[ 6 �لريح مؤ"عو5 �لريح: "صو�به
من ثم يقو�"َغَفذَ : "�لفعل 6" :Æص p6 قاصد� )··ص" (بنفا"Æال " (بنفا� ص ��yبا
. b� p[ 6ر�� ): ص�Æ قد فر� �نتÂ ال )نه قد نفذ من جد�� ) سو� مثال)با���

طنطانو: بأنه يطنطن �ل6 �ل\ » غلطة مضحكة تريك مبلغ علمه �bتد¬ بلغته
فأما )سلوبا فهذ� هو مستو��6 )ما فنا فسو� يأتيك نبؤ� . �بن âدتها )سلوبا فنا

بعد pلك بصفحتw نقر) �nملة �£ا�ة �ل\ تبw لك �ضطر�به مع . عما قليل
. �لضمائر I مساحة جد ضيقة ما _: ينب� ): تسبب Ý هذ� �الضطر�" �Ïتة

 �لعجيب I حw �نطلقت �bر)تا: I حديث مهمو( �� �Ïاشا يرå `نه: "قا�
هن �تلسن �*ظر�ö 5و �Ïاشا"Yوال ]ياهما " هنّ : "6 معيد� �لضمê wر)تb� }
Wاعة من �لنسا� N[ wجد�6  فما با*ا . من �مر�ت x�� ا ال يليق بكاتبÎ هذ�



 

 

٢٥٩

Õر� بفتح �لb� ْها هذ�� َمر� ï 7Àِ7 بل َكْوOال تَ بكاتب �ليًتا ُك � ال بضمها6  م� ِ̈  
  !باهللا عليك

�zمنو� من �لb� :د� ينّو× wلصفحة �أل�بع� �لو _: يكتب . 
شعر� لعذ�نا�6 فإ: �لشعر ðو¨ فيه ما ال ðو¨ 6ø*� I لكن �*اثر ال �ضع bا 

ا ال 6 �ل\ من �لو�ضح من �سمها �pته )نه"�ل��� �لشعرية"ح { تسميته ب	لِ طُ �ْص 
. بد: )لف تنوين" مو�يل: "6 �لصو�""مو�يال: "فهو يقو�. تقع ]ال I �لشعر

ال تكر� I WÒ هذ� : "بعدها بثالë صفحا5 يقو�. هذ� )مر سقط فيه مر���
: ]`اº )لف تنوين �*صب ب	" �bملكة�"WÒ"إنه6 ف ٌ �wمفعو� كما هو َن  . �
عFÆ ما )عجزهم �Çو� عن �£عبY : " �طئ فيسقط حر� �nر I قو¹µÝصفحة 

قد �ستعمله . 6 فالفعل ال¨ٌ@ ال متعد7 ..."عÆ عما: "6 =: ينب� ): يقو�"عنه
]ال ): �ألمو�6 كما هو ظاهر6 ال tرx معه { علم بص�Y . صو�با I �خر �nملة

  . فمر� تصيب6 ع�� Þيب: بل كيفما �تفق
x �لفعلبعدها بصفحتw يقع I خطإ مش مع )نه فعل " )جفل: "ابهp[ 6 يعد�

هو ما كر�� ص ")جفلو� �لقو�فل"ال¨@6 فيقو� ]: قطا� �لطريق قد  6»·» } 
ال )pكر )نه )خطأ فنصب �سم ". طو� �£صويب ðُِْفل �لطريد�َ : "�ألقل":[ "":( "

Ýقو I كما ÆÇ� تأخر عن �p[" :من لألفو�¨ º6 )«½ص" (أل: هناA ¨من لل�
بتنوين �لصفة " �Wً مآلنًا): "°½ص(يقو� . با*صب" ¨منا: "�bفرå ): يقو�

بعدها بست صفحا5 نقر) . �bمنوعة من �ل�z ألنها مزيد� بألف نو:" مآل:"
Ýهو �ستعما� �� . مثال" تصفية )حدهما �آلخر"بدال من " £صفية بعضهما: "قو

]نما يكو: لو _: يعر� قو�عد لكن هذ� . _: ðب ): يكو: بمنأx عنه
  .)ما6 هو ال يعر� كما �تضح �ألمر6 فهذ� هو �لطبي�. لغته

قد �صدI Ý 5 صفحة µ·Òاb� } wا�ت£� wيقو� )حد :  �لغلطت
ألنه " َ�ِقيِك :  "6 �لصو�""َ�ْعِك من حصا� �bدينة" :)شخاص �لر�ية المر)�

برفع �bفعو� به طبقا " يسمعو: �*ا�بو:: "عندنا )يضا قوÝ. �اطب )ن' ال pكر�
للقو�عد �للغوية �لُكوِغية �nديد� حسبما يقت% تطوير  �Çطا" �*حوx قياسا 
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 }"oيy� "طاÇ� جريا { هذ� �£طوير فقد �فع . �*اشط هذ� �أليا@" تطوير
 Ýقو I فعو� بهb�)صµ½" :(جنتاها �³ر��لزمن 6 ف�ه عند �لعر" I �"غز� 

=: �bفر6å لو )نه يسY { قو�عدنا  �bتخلفة �ل\ عفا عليها . �`ديث صابو:
I " �متنا:: "بعد صفحتw �صدنا Ý قوÝ". غز� جنتيها �³ر��: "�لزمن6 ): يقو�

 p[ 6@لعو�� Ýميل جريا { ما تقوnبا ��Zالع� oالمتنا:"مع� " x( 6نb� هو
 �£ذكY به ال( Wتذكر��إلعطا  .  شكر� 

�نهمامه بباليا : "I قوÝ" �النهما@"� �لصفحة �ØاØة �Øمانw يقابلنا 
�ل�مة { . بمعo �الهتما@ مع ): �النهما@ هو ��با: للشحم �nليد" �bملكة

� حا� غY مستعملة6 ال )ستطيع ): )تذكر �¾ي\ ;ا x( I مÕ: قبل ��و@ .
 I xت"يقو� �لزبيد)هو معجم تلك �أليا@"ا¸ �لعر 6 ëل\ جر5 فيها )حد�� 

�;اُمو@: "�لر�ية : FOئٍب يُس�p WÒ !&ْحمِة ]�p ُشِويَت6  Fما يسيل من �لش :
عر�ب. هاموًما

َ
َهمRَ �p[ Fَ : �بن �أل 6 ِRْ

ُ
( �p[ Fلليث. ُهم� : Wباِ: �ل�َpَ I @ُالنِْهما�

�ْسZِْخائه بعد �وِ��  "َ�p �p[ لجØ� تقو�. صالبِته مثل : Fقوُ� . �ْغَهمÏ� تFْغَهم�
�pَنتْه: َهمFت �لشمُس �Øلجَ . ]�p ُطِبَخْت I �لقد�

َ
ا. ) �ها َهم َهمF �لُغْزُ� �*اقَة َفُهم! :

�pبَها
َ
نه )

َ
  :قا�. �pبا: �ْغَهمF �لشحُم �لÆََ�ُ . َجَهَدها كأ

        �َÆَ			ْن _ل			ْضَحْكن ع			6يَ   �لُم			نَْهم�

ن				وٍ� ُش				م�    
ُ
( wَِر�ِغ				َت َع				{"   

    
هو �ستعما� خاطئ أل: ..."]ال )نه... برغم كذ�: "بعدها بصفحة يقو� 6

هو شبه ..."برغم كذ�"�nملة تبد) ب	 6 ïمنه شيئا oلة6 فال يصح ): نستث�
ا�� تمنت ¨هر� { عب: " يقو�¶¶� ص...". برغم كذ� فإنه: "صحته ): نقو�

Yنَْت "يقصد ". )ست Fم
َ
( ." هو �ستعما� عجيب لم )جد� عند )x من �لكتا" )

Wلشعر�� .Àقطه ]بر�هيم �لكو£� �� x( من x��( ال . wلط بÇ� I تبا� لسنته�
) ®¯ص" (خر¸ من ýبأ� بهدb�" :Wرفو�5 �bنصوبا5 �bخفوضا5 نر�� يقو�

ال " ضلفة: "عن مÏ� ��zا") ·¯ص (=لعو�@ يقو�". من ýبئه"بدال من 
� �لكتب �ل�Zثية عن سا( �بن �لر� )نه _: قبالة ���� حانو5 ". ��فة"

ح\ �ألعد�� ال . مصلوبتا: كهيئة �لال@ )لف) ال ضلفتا:(خيا� Ý ��فتا: 
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" بضعة �قائق: "يستطيع �لكوÀ �ستعما;ا مع تميÖها �ستعماال سليما فيقو� مثال
  ". بضع �قائق"ها ðب ): تكو: جاهال )ن

�لصفا5 ما ال ين�z كما )�نا  Wمن �ألسما �zلعد@ معرفته بما ين
 : "من قبل نر�� يقو�

ً
ْعَزال

َ
بفتحة �حد� { �لال@ ال " )عزَ� : "6 صحته)µ¯ص" ()

wص.فتحت �" �إلنابة"ال " �*يابة"6 يقصد "نو� من �إلنابة عن �أل": " نقر)«¼® 
Aمد� Yضحغ�� �لعبا�� �£ا�ة.  �لفرº بw هذ� A�p مع ): �لفرº بينهما  :

. بَص نْ فُ " _:"ال يستطيع معرفة ): خÆ ) «¼®ص" (_: �Çالق غيو� { ýلوقه"
 Wلظا��عا�� كثY من عر" هذ� �أليا@ Îن ال يمكنهم �£ميÖ بw �لضا� 

". حظYته"بدال من " حضYته"يكتب I نفس �لصفحة  A���[ ثل يعجز عنbبا
Ýقو I p" مرفوقة: "بعدها بصفحتw يقو�).  °®®ص" (سو� لن: "جه �لشذ

ْصِدقoْ �لقو�: "� �لصفحة �£ا�ة يقو�". ُمْرَفَقة"عوضا عن 
َ
�ُْصُدقoْ "بد� " )

بدال " ت قبيلتنانف: "بعد pلك بست صفحا5. كما ðب ): يكو: �لî@" �لقو�
  ". َفَعَل "ال " فَِعَل "p �لفعل { ¨: 6 ]"َفِنيَْت "من 

 xمر� )خرب *ا ظنا ال يقطع �لرجل ��ته �لسيئة ال �ي� ) °«®ص(
�لصو�" فيها "�لسا�سة ع�: "فيضطر" )ما@ �ستعما� �لعد� مع تمي�Ö قائال 6

 �ٍ دّ  حِ n� Iملة �£ا�ة Þزº �لعw بكل قو�ٍ " لم"�غم ): ". �لسا�سة ع��"هو 
لم : "يبe { �لفعل �bضا�� بعدها مرفو� ال òذ� حر� �لعلة �ألخYفإنه 

فإ�p _نت �*بو� }قق �Çلو� ]ال ): : "يقو�". لم ðا��: "6 حقه)½·®ص" (ðا�يها
يكو:6 ال مستثنيا جو�" �ل�� من �ل�� �pته6 هو ما ) ®¹®ص" (ثمنها �لعزلة

قع فيه من ال ي� قو�عد �للغة من �ل :sما �منا I �الستثناW فلن . كتا"
فاصال ) ½½®ص" (لم يفلح I ]قنا� ]ال �لقلة: "يضYنا )بد� ): نأخذ هذ� I سكتنا

هذ� )� مر� يقابلo هذ� �ل�Zيب .  بأ��� �ستثناWبb� wضا� �bضا� ]�ه
pلسا: �هللا. �لشا } Ýقو �}ويل همز� �لقطع : Zð¸ خطأين" ]طلق شع¿: "
N[لصو�" هو� p[ 6ثبا5 همز� �لوصل[ N[ صل6 باإلضافةْطِلْق : " همز� 

َ
( ."  
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فعل ال¨@ ال يأà منه �سم مفعو�6 " َخِ~َ : " ال يعر� ): �لفعل¼½®� ص
بكل يقw فإنه ال يعر� ما�p فعل ". �لُمْخَفا�"بدال من " ُحِلّيها �لَمْخِفيFة: "فيقو�

ينصب �bضا� ) ®°®ص" (اWهم �لوحيدÙ بق"� . )صال6 بل جا5W معه هكذ�
 (يكر� ما الحظنا� من قبل من �فع ) µ°®ص" (�`ق ): ثمة Ù �خر"� . ]�ه(

ال )ظنه _: ينصبه ح\ لو بI e موضعه فلم يتأخر . �bتأخر" ):"�سم ) خفض
ÆÇ� بعدها بصفحة يقو�. عنباnر ألنه " )ناٍ) "بدال من " لسنا سو( xناًسا: "
�ما �)ينا� قبال يرفع �bضا�� �bجز@ نر�� هنا ". سوx"�ه مستثo ب	مضا� ]

 ينصب(ðز@ ( ( 
F
: ط عليه ناصب ) جا¨@6 فيقو��bضا�� �bرفو� ��x لم يسل

=: ينب� ): يقو�)·¶®ص" (ما ]: ðد� بw )يديهن مر�يا" 6" :: لو _: "ðد
". ðد:: "ساW فاbفرå ): يقو�)ما �لî@ عن ن. �لî@ عن �اعة من �لرجا�

Oيبنا �لعال�( xثل يقو�. لكن هذ� هو مستوbباÛذ� نو: " ثم ال تستحو�: "
 �nماعة �: ): يكو: هناA ما يستد� هذ� �`ذ� من ��bضا�� بعد 

� �nملة �£ا�ة يقع فيما تكر� قوعه فيه من ). °¶®ص(ناصب ) جا¨@ 
" خانهم �ها¾هم: "�bفرå ): يقا�). ¹¼«ص" (همخانهم �هاW: "نصب �bرفو�

هكذ�... فاعل" �yهاW"أل:  .  
�ضح تماما ): معرفة ]بر�هيم �لكوÀ بلغته معرفة متدنيةليس هو . 

 :بد� p Iلك6 فهذ� مالحظ عند كثÎ Yن يكتبو: هذ� �أليا@ يتصد�
 
F
بدعw ليس ;م من ط عليهم �ألضو�W باعتبا�هم م�bشاهد �: )�¬ حق6 تسل

]ال ): ���سة �لرجل لأل�" معرفته بنحو ع� لغا5 كما قر)ð 5عل . مثيل
ا" قبال òسنو: �لعربية )سا�بها لقد _: �لكتّ . �bصيبة I حا£ه ýزية

حافظ ]بر�هيم خليل  xبر�هيم �مزs Êكأحسن ما يكو: �إلحسا:6 مثل شو
êمد لط~ � eمو� طاهر حêعة �لر�ف� { �nا�@ �لعقا� مطر�: 

عبد �`ميد جو��  Y³د باكث( }صالح جو�5 توفيق �`كيم  À¨اb�
�لسحا� سيد قطب حسw عفيف بنت �لشاطئ ×يب êفو� عبد �لر³ن 

x �غم ): Þصصهم ûهم تقريبا ليس هو �أل�" �للغة6 لم نسمع عنهم �ل�قا
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pكر من �لكتا" هنا )لم باbناسبة ف. لكوÀ للقر�W ¨فاتلك �لطنطنا5 �ل\ تز� �
من �zbيw سوx من _نو� يما�سو: �لفن �لقصö } 5و ) { �خر 6

حدهم . 
ّ
رÀ بما يقوb� Ýتصوفة �bتفلتو: من ): �£�Õف �ل�عية )ما _تبنا فيذك

لغ �لعاbية6 من فالكوÀ قد ب. قد �×ابت عنهم ببلوغهم ){ �bقاما5 �ألحو��
ثم ليس عليه من حر¸ ]�p ك² �لقو�عد �لقو�نw �للغوية ��ب �بو�� من 

�bعجم �zل�فهو Îن ¨�� . بو�بY �لزلط �نطلق òطم � WÒ يتعلق با*حو 
ْقَفْو� )نفسهم  من كبقيةعنه �£�يف I �لم �لكتابة6 ليس عليه من حر¸ 

َ
(

  . مريدهم من )عباb� Wسؤ�ة �ألخالقيةمن �bتصوفة �لكر�@ )عفاهم
ما �منا I سبيل �`ديث عن مستو�� I �لعربية فلربما òسن بنا �£عريج 
{ ما يقا� من )نه يعر� تسع لغا5 �ستعا: بها I فك شفر�5 �أللفا� تتبع 

بيا: I لغة : ")صو;ا I �للغاb� 5ختلفة ضا�بw { هذ� مثالw من كتابه
 تر�يب من ¨�x �لكينونة : �لزما:.عربية6 طا�قية6 بدئية: �لزمن": "�لالهو5

��yلة I لغة �Ïد�يا5 { مفهو@ �*فس �ل\ كث�Y ما " ]ما:"باإلضافة ]û Nمة 
مدلو� �ل�Zيب �*هاþ للغز �لزما: I . تتد�خل مع مفهو@ �لر� I جل �للغا5

هو مضمو: يطابق �سم هذ� ". �ظف�Y �لر") " كيا: �*فس"طو�� �Ïدþ هو 
أل: �لز�x تؤ�x هنا I zeit لغة بدئية )خرx » �ألbانية I " �لزما:"�ألحجية 

� ���y { �لكيا:6 �£اW تأنيثية من ناحية6 لكنها ��لة { معنا �خر y� 5�p
ابع هو مدلو� ن". �لر�"�ل\ تعo )يضا معo " )@ �لعالم"مستعا� من �بة �£أنيث 

كمبدعة للعالم حسب �ألساطY �لكوسموغونية سو�W " تانيت"من ظيفة �لربة 
wلسومري� ( wيzb� Wقدما ( xÆلك� Wعند )هل �لصحر� . Yهكذ� يص

��x ير��� �bعo " كيا: �لر�: "�ل�Zيب �ألbا¬ ���y { لغز �لزما: هو
 ³ولة .ة6 طا�قية6 مzية6 بدئيةجرماني:  (Sin)سb�"." wبثوI ë �لعربية حرفيا

ف~ �ألbانية . �لسw تر� I لغا5 )خرn� 5�p xذ� �Ïدþ » �للغاn� 5رمانية
ما ���y سوx ]ضافةsn �ألصل I �ل�مة( "Suende" ×دها û Iمة 6 .( I ما(

�bر��فة للصيغة  Sin �إل×لÖية فتتج¥ بوضو� )كÆ عندما يوصم �إلثم بكلمة
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" . ]ثنا:"pلك ): ûمة سI w لغة �لطو��º ]نما تعo حرفيا . ية حرفا معÏ�oدئ
� �zbية .  » �لÆها: �ÏدÇ� } þطيئة �أل6v كما حللنا سلفا6�£ثنية

 �لقرين( �ما ) ) �الق�Z: ]�اال(مبد) �ألخو� . �لقديمة تد� ûمة سw { �أل
 تثنيةx( 6 خطي( ¸��̈ هو هو نفس �لسخف �لتساخف ".ئة )يضاهو ]ال � 

: ��x سو� للويس عو5�p å يو@ ): يكتب شيئا مشابها ;ذ� �لI @î كتابه
6 �غم )نه �لو تماما من )x فقه ) فهم6 طا� فيه "مقدمة I فقه �للغة�لعربية"

بw لغا5 �لعالم يربط بينها بر�بط هلو�سية ال يمكن ): يقبلها من yيه مسكة 
ة من �لعقل6 s: _: �@ لويس عو6å �غم سخفه جهله6 )سهل I �لفهم ضئيل

Àمن �@ صاحبنا �لكو .  
 Àسلو" �لكو( I ملn� تكوين بعض I Aتبا�� Aجانب ما مر هنا Ns

 Ýقو I اطل "): ¯ص(كماÏ� :حضا( I Wال�تما� N[ البن �لظمأ�  I ِجم
ْ
لó يُل

جد� ��x غرº فيه )خ6�Y فلم ðد ( x�� "به سبيال ح\ هو �أل Wلالختال
�" �لعائلة �ل\ �بته صاحب �bملكة �ل\ )طعمته من جو� �منته من خو�" .

هناA �لة )خرx تبد معكوسة عن ضعها �لصحيح6 » قو�  �Ïاشا :" Yعب£�
 "عن �الستياW تمهيد للعمل أل: �ألقو�� ما » ]ال �Ïد�ئل �ل�عية لألفعا�

ألنه ]�p _نت �ألقو�� بد�ئل �عية لألفعا� فكيف تكو: تمهيد� ;اï ) ®¹ص(
�تكر�I 5 �لر�ية )يضا عبا�� . �bفرå هو ): }ل êلها بعد ): تز

"åياÏ� قصو� به"صاحبb� ما xال ند�yينا .  صفا لشخص من شخوصها6 
 Âتسمية �. "�ألعمد� �أل�بع"كذلك مق Ù هنا كذلك xال ند�bقÂ بهذ� �السم 

ال موقعه ال طبيعته . xرð شخص غريب �ألطو��ال يظهر *ا ]ال �*ا�� 
: ): نعر� شيئا �خر � :Õb� لكp N[ ؤلفb� ما �نتقلت عدسةû و�� بينهما`�
 wيتجو� بنا ب ( Âَؤلُف نفَسه قليال � يعّرفنا بذلك �لُمْقb� َ �oُفَع :( :�عنه 

 يس( ���  .  معنا شيئا Îا يتحدثو: فيه ) ي�بونه�
 تعقيد�5( 5îتب بوجه �@ عثÕسلو" �ل( I فيما عد� هذ� فليس .
�5 �بط تصل بعضها �( :� Nبعض �ألحيا: تتتا I قد الحظت ): �له
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ببعض6 بل ðد �لقا�§ )مامه عد�� من �nمل �bستأنفة تفصل بينها بw سابقتها 
حدº فيه ": ßاصة قبيل عبا��5 �`و�� كما b� Iو�ضع �£ا�ةالحقتها نقطة6 

تململ �Ïاشا I "6 )®·ص (":...قا� بلهجة سخرية. ما� ببدنه ]N �ألما@. �bف\
ع5Æ مÖ£و" ]N قلبها من . تبا�*ا نظر�"µ®(  6ص (":...)ضا� ضاحÕ. جلسته

ميض مقلتيها .�Wغةهبت. سكنت �لوسوسة £همس ;ا با*بو عويشة _bت
F
.  لال

 ":...قالت ¨هر�. ضحك �Ïاشا )يضا. ضحكت �bر)تا:"µµ( 6ص (":...تمتمت بفز�
̈حا@ �bا��. تلبست �bدينة سيماW �لعتمة"6 )¯¶ص( I جامع . I �لشو��� خف 

:pؤb� 5تفع صو�� �قد الحظت . ]لخ6 هو كثY)... ««®ص ("��غوb� ëجا
لم يكن موجو�� )يا@ �نتشا� هذ� �ألسلو" منذ  6@zنb� :بد�ية سبعينا5 �لقر

x �ألسا�ب �bحكمة �ل\ tرx { َس9َ �لعربية �ألصيلةp "لكتا� wساط( .
ما ��@ �لî@ قد تطرº بنا ]N �`و�� فقد الحظت )يضا )نه قد يتحو� ]N حو�� 

îية عبا��5 تمهيدية تقد@ ل( :� منهم م6�² فيتتابع �@ �ألشخاص � @
_: سيدx يوسف يتنقل Ï� Iال� بقامته ": ]ال I �*د�� كما I �*ص �£اN مثال

)ضا� . �لقص�Y كأنه يتقافز I حw �سÏ� )Zاشا I عرشه بد) يعاند �*عا(
  : سيدx يوسف

� �yنيا بأساطY �لكذ" عن مز�يا شخصه �bبجل6 ها öن  Fلقد صد
� يو@( I نةنكتشف حقيقتهê �( I  .زعومةb� نا �آل: بطوالتهYفل!  

  : قا�. توقف I مو�جهة �Ïاشا فجأ�
]نه يتشدº )ما@ �bإل قائال ]نه هو حسن بك �لقرمان¥ حاكم �bملكة 

  !�لفع¥6 )ما { باشا �لقرمان¥ فليس سوx �مية
  : تساß �Wمو�. تململ �Ïاشا I عرشه

ïهل قا� هذ� حقا  
 pلك ]�p _: يسمح *فسه باق��Z )قبح �Çطايا فال ðد  bا�p ال يقو�-

ïمنك ]ال �لتشجيع  
  �لتشجيعÏ� :ïاشا



 

 

٢٦٦

)نت تبا�A )طماعه ألنك تشا��ه �لغنائم . هذ� ما يقوÝ �لª: سيدx يوسف
  !�ل\ يستوv عليها من �*ا( Ûد �لسيف

  هل يقو� �*ا( هذ� )يضاÏ� :ïاشا
pلك )يضاï )ال ترx ): هذ� » bا�p ال يقو� �*ا( : سيدx يوسف

ïقيقة`�  
  !]ياA ): تمتحن صÏ� :xÆاشا

)نت تنتظر ��و@ ��x سيجيئك فيه خÆ م�z { يديه : سيدx يوسف
  !يا )ب\

  !هذ� ما يقوÝ عنك )يضا: �Ïاشا
هل صدقتهï: سيدx يوسف  

Ï� :ºاشا َصد�
ُ
تقو� هو يد� )نك Þطط لقتله6 )نت : )نا ال )عر� كيFكما )

  !]نه �طط للتخلص منك
bا�p ال }تكم ]N ساحة )³دx�� 6 يقف { ! حسنا: سيدx يوسف

ال )ظن ): . )نا6 شقيe �ألكÆ. هو6 شقيقه �ألصغر: �`يا�ï ]نه شقيق ل�ينا
o³د سيخ~ عنك �`قيقة خوفا م( xسيد.  

� ال �افك bا�p ال �افك )³د ]�p _: حسن بك �افكï بل bاÏ� :pاشا
ïللكةb� لك صاحبp I افك بماÞ هاû ملكةb� نت_ �p[ Aص ("شقيقا°¶- 

µ¼.(  
)ما بالنسبة ]N مالWمة لغة �لر�x للف�Z �£ا��ية �ل\ تد� حو;ا 

 Yمثال �القتنا� بأ: تعب F} ية فيصعب� "...هذ� من جهة6 من جهة )خرx"�لر
�لعرp I Éلك �لوقت6 بل هو )سلو" هو Îا يعرفه �ألسلو" ) ¶· -µ·ص(

 ,...on the one hand"...": ف~ �إل×لÖية يقولو:. مستعا� من �للغا5 �أل�بية

on the otherبالفرنسية 6 :"d'une part..., d'autre part..." . @إليها� :=
�£ا�ي. يقت% �£نبه ]N هذ� �العتبا� فال يستعمل �لكوÀ )سلوبا متأخر� عن 

لك �لف�Z ح\ ينجح I ]يها@ �لقا�§ بأنه ال يقر) ��ية عن pلك �لعz بل ت
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�قعاباbثل هل _نت �للغة �لعربية p Iلك �`w . يعيش p Iلك �لعz فعال 
�غتياال6 قتال ) لتاللة { �£خلص من شخص ما ) «°ص ("تصفية"تعر� ûمة 

liquidation" 6"�مة » تر�ة ل	ßاصة ]Î :_ �pن يعا�ضو: �`اكمïw ]: �ل
ها p Iلك �`6w بل �بما لم مقابل لم نكن قد عرفناs×لÖية » لفظة فرنسية 

قد . تكن قد �ستعملت I تينك �للغتw بهذ� �bعb� oجا¨x ح\ تا��ه
هكذ� من غY : "�*صا�x"الحظت ): �لر�ية ��ئما ما تشN[ Y بال� �لغر" ب	

لة �حد�}ديد6 �أ: � ªها تشû 6مريكا(�با6 بل )�با ( .  
 هل يمكن ): يقو� مسلم6 � تلك �آلنة مهما _: مر���6 �لعبا�� ثم

 �£ا�ة ) يشY ]�ها { )ö xو من �ألöاW ]شا�� �bو�فق عليها بطريقة )
xبل": بأخرn�  N[ مدê مد فليذهبê N[ بلn� لم يذهب �p[") نص )¯¯ص ï

ليس عليك ): تتبا» بقو� ": �لî@ هو قو� حسن بك ألخيه )³د v �لعهد
wبة قد جر5 { لسانك ��و@ مرتمر� عندما : �`قيقة ]�p _نت �ألكذ

ْ̈� �bثو� بw يدFx ألنك ال تتوقع ): يذهب  تظاهر5 باbرå � تتنصل من ِ
» تر�ة . "� �*صا�n�xبل ]ê Nمد عندما ال يذهب êمد ]n� Nبل كما يقو

للعبا�� �إل×لÖية �bشهو�� �ل\ كتبها بيكو: I مقا� Ý عن �nسا�� �إلقد�@ 
)Of Boldness ( @�®°»½@ :"If the Hill will not come to Mahomet, 

Mahomet will go to the hill" I W6 "معجم )كسفو��" كما جاYا�ي. �لكب£� 
صا�5 مثال ]×لÖيا .ال يمكن ): تد� I عقل مسلم )يا _: مقد�� تدينه6 
�Zتلك �لف I 5با��pلك )نها تومئ ]N ): �*¿ . ]نها �ستهز�W با*بو� �bحمدية. 

_: شخصا �نتها¨يا يضحك { �آلخرين بكال@ معسو� متظاهر� بأنه يستطيع 
نه حw يعجز ): يستجيب ألx مطلب ;م فيأتيهم بأية �ية يقZحونها عليه6 لك

عن pلك òو� �ألمر ]N مسألة بر��اتية متجاهال ما _: يزعمه عن مقد�ته 
{ هذ� فعندما }د�� ���bو: I مكة تعنتو� عليه بأ: . �إلعجا¨ية قبل قليل

َمَر �nبل 
َ
ينقل ;م جبل �لصفا من مÕنه ]�p _: يريد منهم ): يؤمنو� به )

لكن �nبل لم يَِرْ@ موضعه6 فما .  مع متحديهبا£حرA من مÕنه ]N حيث يقف
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ما ��@ هو . �bهم ): يكو: �nبل âو��x! بسيطة: _: منه ]ال ): قا� ما معنا�
xو��â :بهذ� يكويأFN[ 5 فألpهب )نا ]�ه6  N لم يستجب .  

 ºنية بإطال�zليست عبا�� نكذلك فالعبا�� عبا�� ]×لÖية مثلما �)ينا6 
كما )نه من �لصعب �القتنا� بأ: �حد� مثله يعر� pلك .  �bتحدëحسبما قا�

xÖثل �إل×لb� . ية�فثقافته ثقافة بقية ]خوته )بيه6 كما هو بw من )حد�ë �لر
هذ� لو طاعه ضم�Y �إلسال� { . )حا�يثها6 ال ترشحه bثل تلك �bعرفة

_: مدx تمسكه باyينp[ 6 ]: �*طق بهذ� �لî@6 بل { �ر� �£فكY فيه )يا 
]: �bؤلف هنا هو ��x يت�م ينطق بما I ضم�Y { . هذ� موضو� ýتلف

هذ�6 من �*احية ! سبيل �`ذلقة �الستعر�å ]: لم نقل { سبيل WÒ �خر
 AZي x�� اص �*اجح هو Fسم �لشخصية أل: �لَقص� I Yلفنية6 عيب كب�

Û �zحا;ا تت I ر�ها به شخصياتهò يٍطß ال يمسكريتها من تلقاW نفسها 
AYلس� �²b� I لعر�ئس� Aرê قصد ): يتظاهر بأ: شخصياته . كما يفعل(

تت�z بملW حريتها6 sال فهو خالق تلك �لشخصيا5 êر�ها I �لو�قع6 لكن 
: ): تظهر يد� �ل\ تلعب من ��W ستا� ح\ ال يكتشف �لقا�§ �للعبة �

 �I نظر� � 6WÒ مع مر��� خصائص �لشخصية �التساº بw تلك يبو
  .�Çصائص بw سلو�هاÎ 6ا تبد معه �أنها تت�z تzفا تلقائيا

قد �ستعملت I �لر�ية مر��� باbعx�� o "حضا��"yينا )يضا ûمة  6
 Êلر� xا�b� @هو �`الة �ل\ تكو: عليها �ألمة من �£قد�ØقاI نعرفه �آل:6 

 �Õbنة �لر�قية I سلم �£طو� �إلنسا¬( 6Ê��ال )ظن تلك  �ل�مة _نت . 
تستعمل p Iلك �لوقت بهذ� �bعo �غم ): �لعربية تعرفها منذ قر:6 لكن ليس 
. بنفس هذ� �bعo بل بمعo سكb� oد:I 6 مقابل �Ïد��x( 6 �لعيش Ï� Iا�ية

هو مطبو� �@ بل لقد Ûثُت عنها I مع 6Éلعر� Ðلفرن� �ِ@ فلم «¼¶®جم ُ�
Éمن ثم لم )جد مقابلها �لعربهذ� �bع6o معo . )جد �ل�مة �لفرنسية )صال6 

�لصا��   �لفرنÐ-�لعرÉ سكb� oد:6 تر�ها _¨يمرسN[ ó �لفرنسية I معجمه
 �لصا�� I با�يس � معجم ]�ا( ُنْقُطر �لفرنÐ �لعرI®¶°¼@ .É با�يس �@ 
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� . "تأ�يب6 تأنيس6 تعليم6 عمر�:6 )�"6 )نسة"@ ×دها قد تر�ت ]N «¶¶®سنة 
5 سنة Yب I طبو�b� مة ¼¯¶®معجم بيلو�ل Éقابل �لعرb6 فاWد نفس �ل�× @

"civilisation" 6 لكن ال توجد ")�"6 عمر�:6 تمد:6 تأ�يب6 تهذيب" فيه هو
هو معجم � )حدë . "حضا��"ûمة  6�Zتلك �لف I Éعر Éتا¸ "معجم عر

)ِ̀ �`َاÔِ "@6 نقر) ): ¼¯µ® للزبيدb� xتو�F سنة "�لعر �عن (َضا6��َ بالك² � 
يْد ّ̈ �Ïَْدِ  ِخالُ� �Ïَاِ�ية): َمِ� عن �ألْص ( ُيْفتَح 6))ب  �ِ̀ضا6�ُ�َ . �Ïََد�َ �

6 قاÝ )بو ¨ ِ�ََ`� I صمِ� يقو�. يدبالك6² �إلقاَمُة
َ
قاَ� . �`ََضا�� بالَفتْح: =: �أل

 :اِ� �لُقطَ 

  )ْعَجبَتْ			هُ  �`َ			َضاَ��ُ  تَُك			ِن  َفَم			نْ     

    xّ
َ
   ان					تََر� بَا�يَ					ةٍ  �َِج					ا�ِ  ف					أ

    
يُف  �لر� xلُقَر��`ََ�ُ » �لُمُدُ:  �ُ َ�َْ`� � َÔِا`�. F:

َ
يَْت بذلك أل  ُسم�

هلَها َحَ�ُ 
َ
(��لساº { ": ك �ل�مة ال جو� ;ا I كتا" �لشدياºبل ]: تل. "

ºمر� سنة "�لسا �@x( 6 بعد ¨من ��يتنا ببضع ½½¶® �bطبو� I با�يس أل
Yتن¿ �لشهb� بيت I 6 �� ]الwع��5  من �لسن:  

  لوِ" 			Y �				ٌن غ	د�� حس		� �Ï  ةٍ 		لوٌ" بتطري		� ا��	ضُن �`	حس 
�ضح6  xغزb� É ßاصة ]�p علمنا ): �لشدياº )حد كبا� ُمَعر�

  .�bصطلحا5 �`ضا�ية �`ديثة
مر�حل �£طو� "{ ): �ستعما� �ل�مة بمعb� " oعجم �لوسيط"ينص 

�`� I الجتما���أل�ب  oلف� Oلعل� Êمظاهر �لرهو Îا  )قر� " �إلنسا¬ 
{ نفس �لشاûة ينص معجم .�مع �للغة �لعربية من �أللفا� �bستحدثة 

"Yفائس �لكب*� " oمة بمع�ستعما� �ل� :( }" oلف� xلفكر� Êمظاهر �لر
�الجتما� b� Iجتمعا5 "yلفظ حديث. هو �ستعما� مو x( . هذ� )نه لم oمع

  .يكن قد عر� بعد )يا@ قو� حو��ë �لر�ية �bذكو��
لعل ûمة "Yما5 �ل\ 6 �ل\ تكر�5 مر�5 "�لضم�ية » من �ل�I �لر

ال )طم? ]N )نها _نت معرفة I لغتنا p Iلك �`w بنفس معناها ��x ال 
)ال هو تلك �`اسة �Çلقية �ل\ tعل صاحبها يشعر . نكا� نعر� غ�Y �آل:
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� ( Yيأتيه من خ x�� لسخط عليها حسب �لعمل� يقو� . بالرضا عن نفسه )
�خر �لقر: �Øامن ع� I ما�� "(تا¸ �لعر"صاحب ( I َ : "x�� 6"� @ å تُُو��

"Yِم
َ
ِم6Yُ كأ Fبُِل  :�لض� F�� يقا�.�لِعنَُبْطِعُمونا من َضِمYُِ�م:  

َ
(.¬çقا� �لّصاهو :  

بِيفليس ِعنَبً  ما َضُمَر من �لِعنَِب6 َ̈ ِمYُ . ابً ا ال  Fاطِر6 ¸: �لضÇ� َ��ِخُل ! : �ل�²
ْضَمَر�ُ . ئِراَضمَ 

َ
(ْخَفا�ُ : 

َ
يُْث . )

F
قا� �لل : ُYِم Fلض� : 

ْ
: تقوُ� . ِبك�لx�� W�ْ تُْضِمُر� I قَل

�p[ 6�ِْْضَمْر5 َ�َْ� �`َر
َ
ْضَمرI 5ُ نْفÐ َشيئا )

َ
(ْسَكنْتَه6 

َ
 ._: متحر= فأ

 ُYِم Fالسم �لض�ْحوَُص .�هما ُمْضَمرٌ  �لَموِْضُع �لَمْفُعوُ� . 
َ
 بُن êمد  قا� �أل

xنصا�
َ
 :�أل

  سيَبeَْ ;ا I ُمْضَمِر �لَقلْ	ِب �`َ	َشا      
  

�ئِرُ  َ F²				بَْ¥ �ل				ْوَ@ ُي				7�ُ يَي				َرُ�  ِÙَ"   
� معجم ��x�� 6 سبقت �إلشا�� ]�ه قبل قليل6 تُرِْ�َْت ûمة   

"conscience"	ب " Fليس ]ال"ةِغي .  
�ps _: �ل�W بال�W يذكر فقد سبق ):  wؤلفb� نتقد5 بعض�

 w²حيb� wلقصصي� } x�� 6كتوفيق �`كيم مثال )�Zغفا� هذ� �الح[
)حد�ثها tرI x عb� zما�ك6"�لسلطا: �`ائر: ")خذ5 عليه I م²حيته 6 

)نه لم ير�� �nو �£ا�ي. فاستعمل بعض �bصطلحا5 �لعبا��5 �لعzية { 
�bحكمة �لقانو: �لوطن �bو�طن "ية ك	)لسنة بعض شخصيا5 تلك �²bح

�لغاية �لقومية �لشعب �ألغلبية �لر)x �لعا@ oد� �لوط;�ðد �لقا�§ ". 
)ما صنع �هللا ]بر�هيم فقد عبُت ". ���ساI" :�²b� I 5 كتاب pلك I عليه 

�لشا@6"�لعمامة �لقبعة: "��يته zملة �لفرنسية { م`� � 6 �ل\ تتنا
6 �ل\ Ûثت عنها I كتا" "���دF �لغَ " { لسا: ��x �لقصةû 6مة �6ستخد�مه

 ñÆn�)åZفb� �pمة ))ستاû ذلك�" _سb� ìجا�x"بمعo " �لشّماعw" عبثا6 
�ما تنص عليه � امع ): �لشما� هو صانع �لشمع كما يفهم من كت ñÆn� "

" I ³ا("p[ 6 ال جو� لعبا�� "لُت I ³ا()ك"مثلها عبا�� . �bعاجم �ل\ نعرفها
�bوجو� فقط هو لفظ . �Ïتة" ³ا(")بد� عند �6ñÆn بل ال جو� ل�مة 

ال جو� ;ا " ³ا("بل ]: ûمة .  ِشْعر �`ر" �*فخ I عز�ئم �لرجا�x( 6ْ "³اسة"
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�لÕتب هذ� من قلة تبz . بهذ� �bعI o لغة �لضا�6 بل تعo نو� من �لشجر
 ªلفن ال يسلم مقا�ته ل� p[ 6ا بذ�Î �Yكث Æينب� ): يبذ� جهد� )ك :_ x��

�لسهر �yمو� �bعانا� �أللم º6 بل ال بد من �لعر"�{ نفس . من هب 
" حوّ�ا5 �إلسحا´: "�لغر�� ×د صنع �هللا ]بر�هيم يقو� عن )حد �لكتب �£ا��ية

�غم ): �سم �لكتا" 6بعدI �لعربية  قد عرفت لم تكن" حو�ا5"�غم ): ûمة  
نهضت : "I قوÝ مثال": )نا �آلخر"كما )خذ5 عليه �ستعماÝ تعبWÒ . Y �خر

جو� I �لعربية p Iلك "�قفا م�عجا )نا �آلخر Ý لم يكن Y6 مع ): هذ� �£عب
ت لغة �لفرنسيس نشطب�`6w بل �خل فيما بعد ]N لغة �لضا� حw �تصلت 

حر�ة �ل�Zة من هذ� ]N تلك فاستخد@ بعض �لكتا" عندنا هذ� �لعبا�� { 
ستعمل �كما ". Vous autres. Nous autres": سبيل �£قليد للفرنسيI w قو;م

ال )ظنهما _نتا معرفتI w "تلسكوبية ميكرسكوبية"ûم\ صنع �هللا  6
ßاصة )نهما لم تر�� I كتا" �لعربية 6Aمة  �نذ�û فيه هو �� x�� 6 بلñÆn�

: �bصطلح �nغر�Iصنع �هللا ستعمل ��ذلك . لتاللة { �bنظا� �bقّر"" ا���*ّظ "
 لم يكن معرفا بعد I �لعربية6 )طلقه هو مصطلح6 "�)( �لرجاW �لصالح"

 Oغر�فية تفا¾ال به بعد ): _: يسn� وضع )يا@ �لكشو�b� لكp } :بيو��أل
ا5 �ل\ لم تكن قد ُعِرفَْت I �لعربية باbعo �ممن �ل ".�)( �لعو�صف: "القب

 Nمتا �`اû :نقصد� �آل x�� ستعملها صنع �هللا ]بر�هيم �غم هذ� بمعناها�
من �bصطلحا5 �ل\ لم تكن قد ُعِرفَت p Iلك كذلك ". وطoّ �ل"6 "�الستقال�"

 لسا: �لر�x تر�ة لقو� بولw ]: 6 �ل\ ��n�"} 5مهو�ية"�لعû zمة 
ق% عليهم بال �³ة"نابليو:  Wçمهو�ية من ثو�� �لغوn� لك ): ". )نقذp

حسبما جاI W ]حدx �التفاقيا5 بLa Republique"  w " �ل�Zة �لفرنسية ل�مة
لة �لعثمانية » y� ¥ثÎ Ðشيحة"سلطا5 �الحتال� �لفرنb� " مهو�ية"الn� ."

ست ��يا5 مzية مثû :" �Yه غ�Y موجو� بتفصيل )كI Æ كتابهذ� 
  . I �لفصل �Çاص بر�ية صنع �هللا ]بر�هيم"للجد�
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;ذ� :قد يقا� Ý ما p[ 6شططا من �ألمر Àلكو� pنك تكلف �ألستا[ 
هنا مربط �لفر(6 فالقصاص �`قيe هو ��x ُفْعy� ! oَقائقï ]نه �ر� قصاص

)ما . بمثل تلك �yقائق يتقنها يد�سها جيد� قبل ): يمسك بالقلم)شد �لعناية 
]: . ]جر�W �لقلم { �لو�º فهذ� Îا يستطيعه � )حد6 ال يصعب { )x ]نسا:

�لر�ية �ل\ بw )يدينا » ��ية تا��ية6 { مؤلف �لر�ية �£ا��ية ): يبذ� 
نه يشاهد �ألحد�ë �£ا��ية ]با: جهد� لó يأà عمله مقنعاx( 6 يوهم �لقا�§ بأ

يسمعهم هم يتzفو: يتحدثو: wألشخاص �£ا��ي� xنه ]نما ير(قوعها6  .
ليس من �bعقو� ): ×رx { )لسنة )بطا� �bاq )حا�يث لم يكونو� 
ينطقونها ) مصلطحا5 لم يكن عzهم { ���ية بها ألنها لم تكن قد 

�لكو6À كما يقولو:6 يعر� تسع لغا65 فÕ: ينب� . ظهر5 { سطح �لوجو� بعد
ثم ال يصح ): ننÐ )نه6 كما قر)نا �نفا6 قد ��( �أل�" I . )ال تفوته هذ� �*قطة

سيا� �لكن من �لو�ضح )نه قد )مسك بالقلم6 ها5 يا تأ�ف �: ): . �بيا 
ضو� �جز عن مر��� ير�� مقتضيا5 هذ� �£أ�ف ألنه ببساطة ب�zحة 

�عنا من �لطنطنا5 �لعا�ة �ل\ تزفه *ا ¨فا6 فما _نت . مقتضيا5 هذ� �£ا�ف
  . �لطنطنا5 £غY �`قائق { )�å �لو�قع

{ ): �bخالفة ال تقتz { �للغة �ستخد�@ ûما5 تعابY ال يعرفها 
pلك �لعz بل تتجا¨ pلك ]ý Nالفة بعض تzفا5 �لشخصياI 5 �لر�ية 

فع¥ سبيل �£مثيل ال : مو�قفها لعقيدتنا ���تنا تقا�دنا �لعربية �إلسالمية
�`z هناA ]حدx )مÏ� 5�Yيت �bالك6 =نت �يلة ينها� )ما@ �ا;ا � من 
تقدمت قليال قليال  ¸يقع عليها ب�z من �لرجا�6 لكنها لسبب ) آلخر لم ت 

هنا .  )كø من pلك فانتحر5 غرقا b� IاIW �لعمر ح\ لم تعد تستطيع �£حمل
. شل �لرعُب �bعبو�َ� I مر�6 فحطمت �bر��": يقو� �لر�x عن هذ� �bوضو�

فعلت pلك I نوبة جنو: p Iلك . فقد5 صو�بها فحطمت �bر�� أل� مر�
)���ت . �لصبا� ��x نهضت فيه من �bخد� فر)5 جهها �bمزº بسيماW �لزمن

. لزما: خذ;ا ]N �ألبد أل: �ألقد��6 كما يبد6 قر�5 ): تتخ¥ عنها`ظتها ): �
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قر�5 ): تقتص منها جر�Ç� Wطيئة أل: �nما� عندما يزيد عن �`د )يضا 
عليها ): . خطيئة6 ألنه êا_ٌ� للر"6 َحْجٌب nما� �لر"6 �عتد�Wٌ { �ا� �لر"

سمه �لزما: I �=" تدفع ثمن خطيئتها I �*هاية قبحا يأà به �سو� �
 "...�ستنجد5 من فر� �لفز� بالعطا�ين6 ثم بالسحر�6 ثم بالعر�فw. �لشيخوخة

  ).®®ص(
�لسؤ�� هو : ïx)ية خطيئة تلك �ل\ يتحدë عنها �لÕتب { لسا: �لر�

لقد ×ونا öن �bسلمÛ wمد �هللا من �العتقا� Ç� Iطيئة �ألصلية �ل\ يؤمن بها 
  �ألخر6x فإ�p باbؤلف ��Z *ا خطيئة )نكى )شد6 أل: )هل بعض �أل�يا:

 :p[ Âسيح عليه �لسال@6 فb� حد هو �لسيد��Çطيئة �ألصلية مرتبطة بشخص 
 p[ 6سيمال تتكر�6 )ما �Çطيئة هنا فÂ تتكر� مع � �مر)� �يلة ) شخص 

ثم لَِم . �ألقد��تُالِحق �Çطيئُة �F �جل ) �مر)� من هذ� �*و� ح\ تنتقم منه 
خطيئةï هل �لشخص �لوسيم ) �nميل هو َمْن خلع { نفسه : يسn� Oما�

هل �nما� خطيئة )صالï فلم خلقه �هللا  ïما� ح\ يعاقبه �هللاn� �لوسامة )
�يف تقر� �ألقد�� ): تعاقب �nميالï5 ]: �ألقد�� » مشيئة �هللا  ïسبحانه

)x )نه عز جل . ه يكر� �nما� ��x خلقهسبحانه6 معo هذ� هو )نه سبحان
يؤثر �لقبح �yمامة �لتشويه �غم )نه هو من خلق �nما�ï فلما�p خلق سبحانه 
 @� oليس هذ� هو مع( ïÝ صاحبه منافسا I xما ��@ ير :p[ ما�n� Nتعا

ما�p نصنع I هذ� �`الة بق ïÀلو�قع �@ ]بر�هيم �لكو� I هو x�� xو� �لر�
ï "]: �هللا òب ): يرx )ثر نعمته { عبد�"6 "]: �هللا �يل òب �nما�": �لرسو�

 N[ نظر �p[ كر �سو� �هللا عليه �لسال@6 ضمن �*عم �لربانية { �لعبد6 )نهp لقد
تْه FÙَ ا ي²َُّ . �مر)تهÎ ال يمكن طبعا ): يكو: قبحهالقد _نت �ئشة )@ . 

فهل . �ذلك ¨ينب صفية6 عليهن �يعا �ضو�: �هللا�bؤمنw مثال �يلة6 
لقد _: �لرسو� عليه �لصال� �لسال@  ïستحققن بذلك ): تنتقم منهن �ألقد���

َقه ُخلَُقه
ْ
ن َخل فهل خر¸ بهذ� { �إلسال@ï )عوp باهللا من . يدعو �به ): òس�

لوثنية6 هذ� �لî@ �لسخيف �لشاx�� p يصو�� سبحانه6 كما I �العتقا��5 �
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شخصا يغا� من �لب� يكرههم يتثp بتنغيص حياتهم عليهم6 يند@ { )نه 
كذلك . خلقهم �ي¥ �bنظر6 فال يرتا� ]ال ]�p شوههم ��pهم �د� ;م )نفسهم

 AZال �لقبيحا5 بل ت wألقد�� ال تمس �لقبيح� :( xيلز@ من �@ �لر�
فما هذ� �لسخفï )هذ� . د عمر طويلجوههم )بشا�هم ن�� ]N يو@ يموتو: بع

 هو فهم �لÕتب للحيا�x( ï فهم سقيم هذ�ï ]ننا ûنا6 َِساًما كنا öن �لرجا� )
 شائهاÇ� 5لقة6 نتقد@ I �لعمر نشيخ نعجز ( Wيال5ٍ _نت �لنسا�قِبَاًحا6 
تتغضن جوهنا تتقلص ب��تنا6 ينقلب فينا � ما _: حلو� �يذ� فيصY مر �

  . منكر�
ليس �طا ): يرx �*اقد I هذ� �لî@ مناقضة لتين ح\ يرفضه 
ينكر� { �لر�6þ بل ]: �*اقد �nيد �لعاقل �نتقد هذ� �لعمل ح\ لو _: 
يؤمن بهذ� �£صو�6 pلك �نطالقا من ): تصوير �لشخصية �لقصصية �*اجح 

ا ما ��جت عليه �قتنعت به يستلز@ �£خلية بينها بw تzفاتها �عتقا��ته
من ���5 قيم تقا�د فتت�z بمقتضاها { �*حو �bتوقع منها ال { �*حو 

فوx�� . º يفرضه عليها �لر�x�� þ )خرجها من عقله خياN[ Ý �لوجو� �أل�ب
pلك ûه هل يمكن ): تهتم مثل تلك �bر)� بفلسفة �ألمو� تعمقها { هذ� 

 )لم يكن هناA من ي ¸ تلك �ألم�Y فال تشعر با`رما: ) بأ: �*حوï ثم
 ëال )}د oن[ ïيقد�� �£قدير �لعم¥ �لو�ق� )حد :( :� åأل�� } ºا;ا ير��
هنا عن قائع �£ا�يخ6 بل ]¬ ال )عر� )ساسا )كانت تلك �bر)� موجو�� I �لو�قع 

لكن _: { . ها �نتحر5)@ ال6 bا�p لم ت ¸ مثال ح\ ضاقت Ûيات
�يته صا�5 شخصية من شخصياتها6 ): يبw *ا � I قد )�خلها�bؤلف6 

فI WÒ ª �لر�ية ينب� ): . �لسبب I ): �ألمو� قد �نتهت بها ]N تلك �*هاية
  .يكو: معلال �ضحا مقنعا

ال يقف �ألمر عند هذ� �`دp[ 6 قر� �Ïاشا �£خلص من � �bر�يا � I \ل
�لقz ح\ ال ينظر )حد فيها فيحدë ما ال }مد عقبا� كما قع مع تلك 

�Yألم� . p[ 6ُطب�ق �p[ تطبيقه ºيطا ال يمكن ): يطبق ) pشاهو قر�� عجيب 
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يطم? { سمته مالبسه ش�ه من خال�  Ýيضبط حا :( N[ ¸تاê :نسا[ �
لقد . تغناW عنها ال للرجل ال للمر)��*ظر b� Iر��6 » )شياW ال يمكن �الس

=: �لرسو� نفسه عليه . صا� �ألمر غريز� ) _لغريز� فال يستطا� مقامته
�ps _نت . �لصال� �لسال@ ينظر b� Iر�� ح\ يطم? ]N ): مظهر� { ما ير�@

�bر�� تبعث { �لفتنة فإ: غيابها يبعث { �لقلق �لضيق �لشعو� با`صا� 
�@ï . �لعجزy� } ستمر �ألمر� �p[ اصةßمن يستطيع ): يتحمل � هذ�6 

 I ¸ر�يا قد تم �£خلص منها فهل يمكن �£خلص من �لزجاb� :( åZف*
�*و�فذ من �bيا� I �لطسو5 مثالï ثم كيف �طر للباشا هذ� �لفكر�6 هو 

I @�y� } ºاهل �لفظ �لطبع �لغليظ �لعقل �لغا�n� I لألبد ºستغرb� مرÇ� 
من يضمن Ý يا ترx )ال  ïبصفة مستديمة wمرتê ما� ح\ لقد _نت عينا�Ç�
هو من جهته ال  6@�y� } هم ال يطيعونه�رº )حد من )هل �لقz )مر� 
يطم? ]�هم ال يضمن طاعتهمï بل ]نهI 6 )حد �ألعيا�6 حw �خل عليه )ال�� 

 بقو� )نهم ]نما �تفقو�{ قتله يد� �حد� جا¾� �نفذ� ما معا قا@ I حسبانه
ن نفسه ساعتئذ { )نه مغتا� I �£و �للحظة Fطحينما )نبأ� )نهم . �ع مو�6 

قد )تو� ]�ه �هنئو� يقدمو� Ý فرå �لطاعة �ستغر" �ألمر )شد �الستغر�" لم 
 منهم �الل �@ بمثل pلك فهل مثل هؤالW ينتظر. يكد يصدº ما تسمعه )pنا�

فوp ºلك فا*ا( يقضو: ��� )قاتهم منفر�ين )كÎ øا  ïخبو�b� ألمر�
فكيف يعر� مدx �ل �مهم بهذ� �bرسو@ حw . يقضونها برفقة �آلخرين

ïحدهم  يكونو: 
ما ��x ترتب  ïzلق� I ر�يا تماماb� اشا �£خلص منÏ� ثم ما �اللة )مر

} Ýما ظال ïنشغلنا عليه�قائع �لر�ية بعد pلكï لقد )صد� �Ïاشا فرمانه  
�أنه  6:_ Æخ I صا� �الهتما@ بهبه ف�Z من �لوقت I مفتتح �لر�ية ثم نسينا� 

]نها نز� طر)5 { خاطر �bؤلف فشغل نفسه شغلنا . ما _: ) صد� به )مر
يا �@ �لليل يا : ¿ �لقائلمعه بها قليال ثم �pبت6 فكأنها �bعنية باbثل �لشع

بل ما �اللة �الهتما@ ÕÛية سيد� ! مدهونا بزبد�6 يطلع عليك �*ها� فتسيح
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�لقz �لفائقة �nما� �Ïاهرته �ل\ �نتÂ )مرها ]N �النتحا�ï لقد صا�5 نسيا 
 ( ëلقصتها { حد Yجو�6 فال تأث x( أنها لم يكن ;ا�منسيا » )يضا6 

�ر� حÕية حكيت { مسامع طفل قبل �*و@6 ثم نهض �لطفل I ]نها . ]نسا:
�لصبا� قد �êت من �pكرته عقله تماما6 فاستأنف حياته خفيف �Ïا� بهيج 

�لعمل �لر�Ç� . þاطر ال يتذكر من ثم ال ينشغل ب�W منها ألنها صا�5 عدما
eَ فيه بكل ما ðو� به عليهم �*

ْ
ا( من طعا@ ) ليس كُخْر¸ �لشحاتw يُل

]نه ]بد�� فo ينب� ): يكو: لWÒ ª فيه . ملبس ) نقو� �طال مع باطل
��تباطه بما سبقه6 تأث�Y فيما يلحقه من قائع تzفا5 )قو�� ��)ما { . �

هذ� �*حو فهو تضييع قت6 sشاعة لالضطر�" I عقل �لقا�§ فكر� تشتيت 
  . �هنه

هو فإ�p ما �نتقلنا ]N �ل 6WÒ لعليم بكل� xجدنا� يقو@ به �لر� �²
Ýيكو: هو �إل :( N[ "مة . )قر�تر�ة لل «pلك �ضح من تسميته هذ�6 

p[ 6 ال ينطبق { )حد هذ� �لصفة فيعلم � WÒ سوomniscient" x": �إل×لÖية
مع . جيد)ما öن فما )تينا من �لعلم ]ال قليال كما قا� �لقر�: �b. �هللا سبحانه

هذ� ينÐ �لسا�� نفسه I )كø من موضع تفلت منه عبا�� تد� { )نه �حد 
)نه ناقص �لعلم @�y� } فمثال ×د�6 عندما _: يصف تقد@ : من �لب�

: 6 يقو�)¼®ص(�ألم�Y �لشا�هة �nما� I �لسن ظهو� �لغضو: I ب�� جهها 
�bيعا� �نقضت �آلجا�6 فاختط I بالزما: �سوال عندما حا: ) �لقد�(بعث "

6 ف لزلت �bسكينة "اونً ُض غُ ": جبينها تلك �لعالمة �bميتة �ل\ نسميها بلغتنا
� . "...بالفجيعة I ين�]: �لسا�� هنا ي�� ]N مستو�نا öن �bخلوقb� wحد

�صفا ]ياها "بلغتنا": 6WÒ فيقو� �Y6 فضال عن )نه يتعاطف مع �ألم
�£عاطف معنا� )نه صا� مثلها �حد� من �bخلوقw �لعا�يw"نة�bسكي"ب	 6 .

كما )نه6 بهذ� �لطريقة6 قد كشف عن جو�� *ا6 �bفرå )ال يشعرنا بوجو��6 
ال òَُّس بوجو�� ال يتعاطف مع )حد ) يكر� )حد� xايد ال يَُرê نه . فهو _ئن[

 �~ عليه WÒ من �لوقائع ) �ر� �� óò *ا ما قع ال تفوته فائتة ال



 

 

٢٧٧

 �bشاعر ) �*يا5 ) �bو�قف مهما �قت ) جلت6 مهما ( �Õألف� �£zفا5 )
  . �قZبت ) �بتعد65 مهما ظهر5 ) خفيت

ما ��مت �لر�ية م²�� بضمY �لغائب { لسا: �لر�x �لعليم بكل 
يريه من )حد�ë قد WÒ فلم يكن من �لصو�" ]شا�� pلك �لسا�� ]N ): ما 

�تا" حو�اp 5لك �لزما:p[ 6 هو ليس باحثا )كا�يميا عليه ):  ��سجله �لر
يÆهن { صدº ما يقو� )نه ال يأà به من عندياته بل يستند فيه ]N �لوثائق6 
sنما هو { علم مطلق بكل 6WÒ فîمه نابع منه يعلو فوº �لشك ال 

تف �Ïاشا بهذ� �bر�سم6 لكنه قد@ لضيفه هد�يا لم يك": حاجة به ]N �£وثيق
�تا" حو�اp 5لك �لزما: من بينها جو�� )صيل  ��نفيسة جد� كما يؤ�د �لر
مسمع من )عضاy� Wيو�: x(مزين ب²¸ مطعم با�هب6 ثم �نقه { مر" 

هو ما تكر� بعد هذ� I ص)·«® -««®ص( 6®»° حيث يقابلنا هذ� �*صا: ½®«
يرx كتا" حو�اp 5لك �لزما: ): هذ� �لف\ ��x لم N� :"  ð{ �£و

)عتا" �لسا�سة ع� من عمر� _: فا�� I �لقامة نبيال I هيئتهI 6 لسانه 
 :( I د حرجاð ا ح\ )نه لم�tرx حكمة �ألشيا� ��ين بلغو� من �لعمر ِعِتي

ه تميمة ما ): مثل بw يضع بw يدÏ� xاشا �لقرطا( �bدسو( n� º� Iت كأن
تستطيع �آل: ): تنحر� بنصل ": �نتصَب �أمر عبد� �لفظيع"6 "يديه �: ): ينبس

تقد@ ýلوº �لظلما5 من �nسد ��x _: ال يز�� يتنفس ح\ تلك . "!�لسيف
جرجر� من يد� خا�¸ �I ��y �للحظة . �للحظة حسب ��يا5 كتا" �`و�ا5

̈عزع ومة £صY ;ا _بوسا ]N �ألبد�ل\ ح�¸ فيها بعبا�� 
ّ
 حل

ّ
)شكرA ": ت لال

  ."..."!يا )ما� { هديتك �ألخ�Y البنك �Ïكر
� نوبة من نوبا5 �ل�" �nاêة _: �Ïاشا فيها يدند: بلحن من 
 Ýفرطة �لسمنة عما يقوb� ظيته ��هو�ية �لز×ية �لقبيحةê أل`ا: �لشا��� سأ��

�bحظية �لÆميلية حاخا@ عند� �ÆÇ ��ق6w فقالت » كتابهم عن �yنيا6 �أ: 
كتابنا يقو� ]: �`يا� �yنيا . �`يا� �yنيا باطل يا موالنا": تتضاحك بدال� سمج

عقب pلك �ستأنف �Ïاشا �ل�" هو . "باطل )باطيل قبض �يح يا سعا�� �Ïاشا



 

 

٢٧٨

����̈ 5 عينا� �³ر��� يمسح شفتيه �لز×يتb� wفلطحتw بر�حة يد�6 قد �
جحوظا6 ثم �نتقل I �£و ]N �لI @î �لزنا �nنس فضائح )مه I هذ� �bيد�: .

�هللا x[ !xظيته لعبا�� . سمك6 ل*6 تمر هندê�yنيا باطل "بل ]: نسبة �Ïاشا 
  ]N �لعهد �لقديم » خطأ ���p[ 6 ليس هذ� �@ �لعهد ")باطيل قبض �يح

��� . �nامعة )حد ملوA ب�Ù[ oئيل�لقديم بل �@ ( @� N[ àال يصح ): نأ
]: ناقل . كتا" من �لكتب نسبه لشخص مع6w فننسبه öن ]N �لكتا" نفسه

�sال فهل نقو� ]: �لقر�: يتهم �لنساW بأ: . �لكفر ليس  بكافر كما هو معر
ثم . يزï طبعا الكيدهن عظيم ألنه )�� هذ� �لر)x ناسبا ]يا� لقريب ¨جة �لعز

ما ��x )خطر  ï5حظياb�منذ م\ يسأ� �*ا( I �ألمو� �yينية �bومسا5 
هذ� �لسؤ�� p Iهن هذ� �لسكx�� Y ال يكا� يفيق من �Çمر �نسا� بعد `ظة 
ينتقل ]N موضو� �خر ناسيا هذ� �لسؤ�� تماما6 فكأنه لم يكنï ]نه �ر� حجر 

�YحÏ� I لقا� طفل �بث( ( oمع x( يكو: لر� �`جر :( : ثم م% �
]: صد�ها ال يتسع لª ما �طر . ليس هكذ� تؤلف �لر�يا5 �لقصص. هد�

)ما منهج . { �Ïا�6 بل ينب� ): تتبع خطة êكمة من �Ïد�ية ]N �*هاية
  .  فال يصلح ;ا ال تصلح Ý"سمك6 ل*6 تمر هندx"�ل	

nامعة I كتا" ��هو�6 هو مأخوp من هذ� بعض ما pكر { لسا: �
�َُشِليمَ «®": �لسفر �bسO باسمه

ُ
( Iِ ِثيَل� َÙْ[ِ َ}َ Õًَاِمَعُة ُكنُْت َمِل

ْ
n� نَا

َ
ْهُت ·®. ) Fَجَ

 5ِ�َماَ Fَْت �لس َمِة َقْن ُ�� َما ُعِمَل }َ
ْ
ِك
ْ
َؤ�ِ� َ�£Fْفِتيِش بِا` ِ¿ لِلس!

ْ
 ُهَو َقنَاWx�َِ� Wٌ. قَل

بََ�ِ ِ�َْعُنو� ِفيهِ 
ْ
ْمِس ¹®. َجَعلََها �ُهللا oَِÏِ �ل Fَْت �لش ِ\ ُعِملَْت }َ

F
ْقَماِ� �ل

َ
يُْت ُ�F �أل

َ
(�َ

يِح  ªُْ! بَاِطٌل ََقبُْض �لر�
�*Fْقُص الَ ُفْمِكُن ½®. فَِإ�pَ �لَ 6@َ Fُفَقو :ْ

َ
ُ̧ الَ ُفْمِكُن ) ْعَو

َ
أل
َ
�

 َÆَْðُ :ْ
َ
نَا نَاجَ °®. )

َ
ِ¿ قَائِال)

ْ
øََ ِمْن ُ�� : "يُْت قَل

ْ
ك
َ
َمًة )

ْ
5ُ�ْ�َْ̈ ِحك �نَا قَْد َقُظْمُت َ

َ
َها )

َمْعِرفَةِ 
ْ
َمِة َ�ل

ْ
ِك
ْ
ِ¿ َكِث�Yً ِمَن �`

ْ
x قَل

َ
�َُشِليَم6 َقَْد َ�)

ُ
ْهُت µ®". َمْن َ_َ: َقبِْ¥ َ{َ ) Fَجَ

 َ
ْ
َمِة َلَِمْعِرفَِة �`

ْ
ِك
ْ
ِ¿ لَِمْعِرفَِة �`

ْ
يِح قَل يًْضا َقبُْض �لر�

َ
:F هَذ� )

َ
َْهِل6 َفَعَرفُْت )

ْ
n�. َماقَِة َ

ًما يَِزيُد ُحْزنًا¶®
ْ
x يَِزيُد ِعل ِ

F
��َ 6 َغم�

ْ
ُ� �ل َøَْمِة َك

ْ
ِك
ْ
`� �ِ َøَْك Iِ F:

َ
 ]لخ6 هو كثY ..."أل

يستغرº صفحا5 طو�ال متتابعةt p[ 6رx ]صحاحا5 �لسفر ûها { هذ� 
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�Yبل ما صلة . �لوت ïظية قبيحة سمينة فاجر� بمثل تلك �*صوصê ما صلة
سكY ال يفيق طو� ��و@ من �Çمر ال يكف عن �لَعّب منها ح\ £ظل عينا� 
�@ بمثل تلك �*صوص �لسؤ�� عنها �الهتما@ بما y� } wجاحظت wمرتê

 ïتقو�  
ستY �ألشد بعد قليل من �لتساخف من جانب �Ïاشا �ال� êظيته )

عن �`يا� ) كتابكم(ما�p يقو� : سخفا يعو� �Ïاشا مر� ثانية ]N �لتسا¾�
@�Zح�ليس من : عن �`يا� �ألخرx يقو�": �آلخر�ï ل�Z �لفقيهة بكل قا� 

ال معرفة ال حكمة I �;اية �ل\ )نت �pهب ]�ها ��Zال �خ). ¹·ص ("عمل 
Yهل يعقل ): يكو: ألست xمر� )خر» من ما »p 6لك �الهتما@ �لعلم  6

هل �لعهد �لقديم يتحدë عن �آلخر� فعالï ]: �;اية  ï)قدb� بكتا" قومها
فالعهد �لقديم ]نما ير�ز { . �ل\ يشY ]�ها pلك �*ص » �لقÆ ال �`يا� �آلخر�

xال يشغل نفسه با`يا� �ألخر)سخف من � ما م% ): �Ïاشا يم%. �yنيا  
]�p _نت �yنيا باطل )باطيل6 �`يا� �ألخرx هاية ال خI :" Y )سئلته �bتساخفة

ïجال�"فيها6  فأين يريد �بكم ): نفّريكو: جو�" )ستY بكل جد  6 :
  . "!�Çالص I تقوx �هللا يا سعا�� �Ïاشا"

�bر� �ØاØة حw يسأ;ا عن كيفية �لوصو� ]N كتابها قر�Wته6 فتجيبه 
Û أ: �لعهد �لقديم لم يكن� 6:�Æع oذلقة ماسخة بأ: عليه تعلم لغة ب

م�Zا ]N �لعربية منذ قر: بما ال òو¸ �Ïاشا �لسكn� Yاهلx�� 6 ُحِبَكْت 
معه �آل:6 �آل: فقط6 ): يشغل نفسه بمقا�نة �أل�يا:N[ 6 تعلم لغة جديد�6 

هو ما . جديد� » �bخد�ßاصة )نه يرx ): )فضل طريقة £علم )ية لغة 
يذكرÀ بما كنا نسمعه I بريطانيا من ): )فضل طريقة £علم �إل×لÖية » 

من ثم فَِشَل )مثاN فشال . مصاحبة فتا� من )هل �للغة �Þاpها ج�Y فرند
للقا�§ ): يتخيل كيف تتم تد�يس �لعÆية �p . Iيعا I تعلم لغة جونبو�
� Yهذ� �لسك wب Úرتيتة �لقبيحة �ل\ ال تستطيع ): �لفر�Ç� تلكnاهل 

تقو� بدال من هذ�"�لعÆية": تقو�  :":�Æع o6 تلك �لتسمية �ل\ لم )سمع "لغة ب



 

 

٢٨٠

 } Yظها� �£حذلق علينا بها { لسا: )ست[ Àلكو� ���( 6àحيا I بها قط
ليس �خر� هال ��( pلك �لسكn� Yاهل )ال! حسابها معا �Yخ( �إلسال@6 

��x من �لو�ضح )نه ال يعر� فيه شيئا �p قيمة ال يل @ ال يهتم به قبل �£طلع 
 Ýال �نشغا]N قر��W �لعهد �لقديمx�� 6 ال يؤهله عقله ال ثقافته ال �هتماماته 

ïتهWر لقر�
ْ
ك   باÇمر �لس!

يما ثم يمضيا: I �لتساخف �bسئم6 فيقو� ;ا �Ïاشا ��x ال شغلة Ý ف
ال مشغلة )نت يا )ستY تبخلF} w بتعلم لسا: )هلك I حw لم )ßل  ": يبد

هو ما تعجبت منه )ستY فسأ£ه عن طبيعة pلك �لقربا: "عليك ح\ بقربا: 6
�خÆها بأنه قطع صبا� pلك ��و@ يد �جل ألنه صو�F مؤخرتها { هيئة قلعة 

ºلسو� I هب �بيعهاp )تعجب منه )نا بد�p[ 6x كيف عر� هو ما. ]لخ... 
�يف عر� ): �bؤخر� �bرسومة { هيئة قلعة  ïلك �لرسمp اشا )صال بمثلÏ�
» مؤخر� )ستïY هل عليها ما��ة مسجلةï بل كيف تتحو� �bؤخر� I �سم من 
 � wلفنان� Wتكاتف �لعلما N[ ¸تاò Yê هذ� )مر ïصو�� قلعة N[ @لرسو�

N[ جه �`قيقة فيهيتوصلو�منذ .   ïهل عقوبة مثل هذ� �لرسم » قطع ��د
 ïهذ� �`د N[ سلمو: ينشغلو: بالرسمb� :_ \لكمp ثم كيف )علن xيا تر 

 ïقب �لرجل� wما@ �لشعب ح(�خامة �: ثم ينتÂ �`و�� بقوI Ý ثقل ظل 
لوال خو� من . )ع�Z لك بأنه عمل ال �لو من تسلية برغم ما فيه من لؤ@"

قهقه بصو5 �� "ثم . "�Ïلبلة لÕفأته عليه بد� �لعقا" ��x �ست�£ه Ûقه
zص ("سمعه �لعسس ��ين ير�بطو: خا�¸ �لق·½- ·°.(  

لقد ": من غر�ئب �لر�ية ): يقو� �Ïاشا حاكم Îلكة طر�بلس البنه
 I جوفه تربعَت . ضبطتك متلبسا I )حد �أليا@ باnلو( I هذ� �bقعد خلسة

 Úنسيت )نه ليس عرباضطر�" �لعابد ��x يتبتل b� Iعبدb� I 6حر�"6 
ترµ¼- µ» .( xص ("ها ها ها. �لر"6 لكنه �ر� مقعد ملفق من )عو�� �Çشب

 W6 سو�@îلك �لp تلك �أليا@ مثل I مسلم ( Éهل يعقل ): يقو� حاكم عر
 عن �bقا�نة بينه بw ع( Ëعن طبيعة �لكر Ëكر :[ Ýعنا من قو� ïهللا� Úر
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�`كم ليس )كø من )عو�� خشبية ملفقة6 sال فِلَم يتمسك هو به ]N  هذ� �`د 
يرتعب من جلو( �بنه عليه ما ��@ ال قيمة ïÝ )@ هل يعقل ): يد� I عقل 
مسلم �Çاطر� �£ا�ة6 فضال عن ): ينطقها بلسانه يعلنها { �آلخرين كما 

مY حسن بك )ما@ )خيه �ألمY )³دp[ 6 _: يظن ): )³د يطمع I )علنها �أل
]Ç� :_ �pالق غّيو� { ýلوقه ]N �`د ��x يغويه با`رية � يتخ¥ ": ¨جته

 } �Yته فكيف تريد¬ )ال )ستشعر �لغYحض N[ يعيد�عن عشق �bخلوقا5 
N[ بعد ): فقدتكما Wلعز�� N عويشة6 �ل\ جلبت 

ّ
ال )·¼®ص (" �ألبدïلال ï

 Àينب� ): يفو5 �نتباهنا �ستبد�� �لكو"�Y"�`ض	ب "�Yال "�`ظ x�� الميذ£_ 
òسنو: �£فرقة I �لكتابة بw �لضا� �لظاW ألنهم يعتمد: { ثقافة �ألp: ال 

ثقافة سلق �Ïيض ال ثقافة �yقة �إلتقا: 6wليس هذ� فحسب6 بل لم . �لع
 Æينصب خ"_:" Wيا ºبلة فوضع شد� فو wية6 ". غّيو�"6 ثم  ¨�� �لطbهكذ� �لعا

sال فال.  
يش pلك �لرجل �لغامض I �لر�ية �y� x 6 ف�_ Yهذ� غ ��أ: 
يتحدë عن �öطا� بعض �جا� �Ïاشا ]N �`د ��x _: )حدهم يعمل `سا" 

كا�تهن6 �ختطف هذ� �Ïاشا قو��� فيبعث Ý ببنا5 )كابر م�zته �فتض ب
5�p مر� سليلة شيخ ]حدx �لقبائل6 =نت با�عة �nما�6 �قدمها { مائد� 

ليس هذ� فحسب6 بل لقد ��قته هو نفسه ]حدÏ� . xاشا I عيد ميال�� كما يقو�
بنا5 �ألكابر فقر� ): ي جها6 لكنه �)x ): يتقر" بها ]Ï� Nاشا قبل ): يدخل 

 ): òذ سنة �لصقاÏة y� å�( Iيلم I ]�ساW نامو( عليها6 فبعث ]�ه مقZًِحا
¸ عن ¨جته I Ý �لة �لزفا� مؤ�د� ¨ ��لليلة �ألx�� 6v بمقتضا� يتنا¨� 

فهل هذ� Îا يعقلï هل كتب ). ««® -®«®ص()نه سيكو: )� من يطبق pلك �آل: 
ا� �لكوïÀ ]نb� oؤ�خو: هذ� �لî@ عن �Ïاشا �جاïÝ )@ هل هو من بُنَّيا5 خي

)ستغر" pلك )شد �الستغر�" ح\ لو _: �Ïاشا �`قي6e كما تصو�� �لر�ية6 
bاï�p ألنه _: من �bمكن . فَْدما غبيا متوحشا متخلفا ال يعنيه حر�@ ) حال�

x�� ال من)ما ): . ): ينفذ �لو�y� Nيوë ما يريد صمتا I �ل6² ال من شا� 
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Þ� �Zيقا�p ناموسا b� Iملكة ûها بعدما هجر5 )�با هذ� ðاهر بذلك 
�ية �لالمعقو�! �£قليد فأمر ال يمكن تصو��� « Àية �لكو�. ]نo ألشعر ): �

ثم ]�p _: هذ�6 �غم pلك ûه صحيحا6 فإال@ صا�5 �ألمو� I هذ� �الtا�p ïلك 
. فس �لطريقة): �لر�ية6 كما )ثا�p 5لك �bوضو� بغتة6 قد سكتت عنه بغتة بن

هو ما ال يتسق مع مقتضيا5 فن �لر�ية6 �ل\ ال يتسع صد�ها6 كما سبق �لقو�6 
يتأثر  6ëما يتلو� من )حد� } Yتأث Ý ما �طر { با� _تبها ما لم يكن ªل

ëيضا بما سبقه من )حد�( .  
حق ": "حق �لسيد"I مقا� بعنو�: " �لويكبيديا"تقو� �لنسخة �لعربية من 

 يد�لس( vÎنو� لÕهن  ...�ألv �لز�¸ هو حق إلمضاW �لة حق �لليلة �أل
 نبيل ̈عيم ) ملك )(6xلفر�� ¸�ل قبائ عند بعض.   �bفåZ كمبا��ة للز

xy. حق �لسيد ]N �لطبيب ) ]N �لزعيم  يمنح�ل�Æ¨يل A��عد� قبائل  �أل
): تم% �لليلة �ألv مع  عذ��W خطيبة _: { � مقاطعة با�يا تسكن
� كومانا. �لÕهن  Iيال _نت �لزجا5 �ل�عيا65 لكن ليست  �`ا�ةف�

نصيا� ;ذ� �Çليال65 يمضw �لليلة �ألv عند )حد �لكهنة6 =: عد@ �ال
xÆجريمة ك Æنت قبائل. �لعر� يعت= Sي�Õكوبا �ل I   } ظر حظر� تاما{

 فإ�p _: �لعريس )حد :�لعريس ): ينا@ مع عرسه خال� �لليلة �ألv للعر(
̈عماW �خرين للنو@ مع خطيبته6 �ps _: من طبقة )�¬ يدعو  �لزعماW يدعو 

̈عمائهم شُ نْ كن )بناW �لطبقة �أل�¬ _نو يَ  ل.)قر�نه د: I تلك �bناسبة عو: 
�هنتهم . � _: �لعر� يق% بأ: يم% �لÕهن �ألكÆ �لليلة �ألv غو�تيماال

نه  �ألصليwني��Õغو� عند سÕ:. مع عر( جديد�Æجل يعت� Aهنا :_ 
=: هو ��ð xب ): ينا@ مع �لعر( I �لليلة �لسابقة 6ªهي I يقيم _هنا 

�bلك حق �`يا� �bو5 { �عيته  ال يملك �لسنغا�Ï�  IاالT عند. لعرسها
� قبيلة I نما )يضا حق �لسيدs  ".فقط6 

 �"Yنقر)6 }ت عنو�: "معجم )كسفو�� �£ا�ي. �لكب " droit(s) du (or 

de) seigneur "É� I �لقر: 6 )نه تقليد بمقتضا� يقا� ]: �لسيد �إلقطا� �أل
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 an": �لوسطى _: Ý �`ق I معا�� ¨جة )7x من تابعيه �لة �لزفا� قبل ¨جها

alleged custom of mediæval times by which the feudal lord might 
have sexual intercourse with the bride of a vassal on the wedding-

night, before she cohabited with her husband" . ت نفس �لعنو�: تقو�{
"Encyclopædia Britannica" :"a feudal right said to have existed in 

medieval Europe giving the lord to whom it belonged the right to 
sleep the first night with the bride of any one of his vassals. The 
custom is paralleled in various primitive societies, but the evidence 
of its existence in Europe is almost all indirect, involving records of 
redemption dues paid by the vassal to avoid enforcement, not of 
actual enforcement. Many intellectual investigations have been 
devoted to the problem, but, although it seems possible that such a 
custom may have existed for a short time at a very early date in parts 
of France and Italy, it certainly never existed elsewhere. A 
considerable number of feudal rights were related to the vassal's 
marriage, particularly the lord's right to select a bride for his vassal, 
but these were almost invariably redeemed by a money payment, or 
"avail"; and it seems likely that the droit du seigneur amounted, in 

effect, only to another tax of this sort." 

p ها هو� �لقا�§ يرx كيف يعمل _تبا �bا�تw { تنظيف سمعة 
�أل�بيw من لطخته6 )ما ]�p _: ال مناص من �إلقر�� به فليلصقه مقا� 

�إليطا�b�" wوسوعة �لÆيطانية" wحدهم  بالفرنسي Þفيف معنا� مع êالة
 �لوقت ما )مكنxyI 6 �ألمتw  فيها اتقليص �لف�Z �ل\ _: مطبق�لبشع6 

 Àيتقد@ ]بر�هيم �لكو x�� ¬�( :�مت�Æ من تلقاW نفسه6 �: )�¬ مقت% 
يتهمهم بأنهم مستعد: للتدييث { �bسلمw بعض  تلك �لشنعة�صم ب}ر¸6 

 عند �أل�بيp[ 6w _نت من ا�نتÂ �لعمل به_: قد بعدما ¨جاتهم بكل )�òية 
ُيْعَر� هذ� . �لقر: �لوسطى منذ ¨من بعيد�لقر: �لوسطى6 قد �نقضت تقا�د 

هو "droit de jambage ou, droit de cuissage le"�£قليد I �لفرنسية ب	 6
عنو�: �bا�� �ل\ تتعرå للموضو� I �لنسخة �لفرنسية من موسوعة 

6 �ل\ tتهد بكل سبيل I �فع تلك �لوصمة عن �لفرنسيw �غم "يكيبيديا"
م Y£ين ]قر�� فوy� عض �جا�Ï حة�� Yتها@ �ألخ�يشيليه بصحتها 
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�لطريف بعد pلك ûه ): . بمما�ستها ) �`صو� { بعض �bا� بدال من pلك
5 قد نسب ]N بعض �لقبائل �لليبية قديما )نها _نت تما�( تلك �لعا�� �Yه

  .  �لفرنسية عن تلك �bسألة"يكبيديا"حسبما جاI W مقا� 
: حاطو@ يقو� ] �لسا�� نسمعة �Øانية �أل�بعw بعد �bائة � �لصفح

��ø �لوفيا5 W6 ]با: �لوباxبا:6  بطر�بلس��هو�n� N[ 6 خر¸ من بيته متجها
̈حاما كيو@ �`�"فلما )��b� Aقابر  �غم ): هذ� �@ �لسا�� فإ: فيه ". جد 

ليس I كتابه ]òاW بأ: هذ� هو قع �bشهد { نفس حاطو@6 حاطو@ ي 6xهو�
& ما هنالك من �@ عن �`� . )x حديث ) )ية ]شا�� ]N يو@ �`��bقد( 

*� I نيا كماy� I �`� مشتقاته فهو (wلعهد  �£ا�ص� I ��هما � ما  6w
ي�ُد �لرF"! : ِ�لَِك قُْل µ®: "�لقديم I هذ� �bوضو� Fهَكَذ� قَاَ� �لس : َ�ْ

َ
( 

�
ُعُكْم ِمْن ِ]¬

 åَْ�
َ
ْعِطيُكْم )

ُ
(ْ�ُيْم ِفيَها6 َ Fَيبَد \ِF

qِ��َ �ل
َ
ُكْم ِمَن �أل ْحُ�ُ

َ
(ُعوِ"6 َ َنwِْ �لش!

�ِثيَل  َÙْ[ِ) "ِب6 ¶"6 )®®/ حزقيا�
ْ
ل Fلس� 

َ
N[ِ @ُقُو

َ
 يَْوِ@ )

َ
N[ِ 6 !"F6 َفُقوُ� �لرÀِِ�لَِك فَاْغتَِظُر

Oِ ُهَو âَِْمِع 
ْ
:F ُحك

َ
ُصبF َعلَيِْهْم َسَخِطى6 ُ�F ³ُُو� أل

َ
َمَمالِِك6 أل

ْ
َمِم ََحْ�ِ �ل

ُ
�أل

�åِْ .  َغَضِ¿ 
َ
�! �ألُ ُ�ñِ تُْؤَ َYُْه بِنَاِ� َلFن

َ
 َشَفٍة ¯. أل

َ
N[ِ "َُعو ُ� �لش! َحو�

ُ
 ِحينَئٍِذ )

�
¬
َ
أل

ُدُ� بِ 
6 ِ�َْعبُ �"Fُهْم بِاْسِم �لر

!
ûُ ٍة6 ِ�َْدُعو�Fِحَد�ٍ نَِقي�ْغَهاِ� ُكوÚٍ ¼®. َكِتٍف َ

َ
( ِÆِْمْن َق

ُموَ: َيْقِدَمِ\  6x�ِ ُفَقد� 6 ُمَتبَد�
َ
N[ِ :ََ��ُعو ُمتَ

ْ
َْزيَْن ِمْن ُ�� ®®.  �ل

َ
Þ 

َ
َْوِ@ ال

ْ
p Iِلَِك ��

يِْت بَِها َ{َ  Fَيَعد \ِ
F
ْقَمالِِك �ل

َ
نِْزُ� ِمْن ََسِطِك ُمبَْتهِ .  )

َ
 ِحينَئٍِذ )

�
¬
َ
َيائِِك6 أل ِÆِْك äِ

 Ëَِجبَِل ُقْد Iِ ِ
!ÆَكF£� 

َ
N[ِ َنْعُد x�ِْن َيُعو

َ
ََسِطِك َشْعبًا بَائًِسا «®.  َل Iِ eِْب

ُ
(َ

 �"Fوَ: َ{َ �ْسِم �لر
ُ F�ُموَ: ·®. َِمْسِكينًا6 َفيَتََو

F�َ �ِثيَل الَ َفْفَعلُوَ: ِ]ْعًما6 َالَ َفتَ َÙْ[ِ ُةFبَِقي
كَ 
ْ
 ýُِيَف بِال

َ
ُهْم يَرَْعْوَ: ََيْرُبُضوَ: َال Fغ

َ
6 أل فَْو�ِهِهْم لَِساُ: ِغش7

َ
( Iِ يُوَجُد 

َ
" ِذِ"6 َال

) äّمة 6)·/ ®َحû 6eلو�قع �لسا�� �`قي� I هو x�� 6تبÕينب� ): �تا� �ل :Õف 
xلك ��هو�p نفس I نظرb� عن �نطبا� Æتع xخر(.  

حينما يفقد حاطو@ I �لوب I Ý² ما�اÙ( Wته خا�مته ثم ُ�َْد� 
صفقة ��W جا�ية ال تصلح ): تكو: جا�ية ألنها )صيبت بالطاعو: » )يضا 
ال باالستعانة  oال با`س �wقb� من Ýما ���Zلم يستطع �سظهر5 عليها �ثا��6 
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b� N[ نه سيكو: نبيا6 فذهب( Wهذ� ]شا�� من �لسما :( Ý 6 بد�Wلكة بالقضا
)ستY �لز×ية ��هو�ية �bفرطة �لسمنة �لقبيحة êظّية { باشا حاكم طر�بلس6 
َعها6 قابلها I بستا: بيتها قد 

ْ
��x ال يقل عنها قبحا �مامة6 يستطلع ِطل

�نت�n� I 5و ��ئح بعض �ألعشا" �لكريهة �لر��ة �ل\ )�يد بها �`يلولة 
بلغo نبأ خسا�تك : قالت Ý".  �`و�� �£اNبينها بw �لطاعو:6 فد�� بينهما

�nديد�6 لكْن ³ًد� للر" )نها خسا�ُ� ما ملكْت ��د �ل\ )جا�تك من 
 ّ�َ

َ
  !�Çسا�� �أل

هل هناA خسا�ٌ� )�! من خسا�� يفقد فيها �إلنسا: �F ماÝِ : تمتم حاطو@
ïYيا )ست  
 �bا� )هو: من ): ): ²Þ: هناÇ� Aسا�� �ألّ� من � خسا��.  )جل-

��yل )نك ما ¨لت { قيد �`يا� I حp wهب )�ك ��ين . ²Þ نفسك
  !يملكو: �لكنو¨ ]N �;اية �ل\ ال خY فيها

لكن ما هو �bا� . �;اية �ل\ ال خY فيها حفر� كريهة حقا: �� حاطو@
قيقتنا6 �ل\ ]x�� �p ×معه باy@ ]: لم يكن �حناï ما هو �bا� ]: لم يكن ح

ïخ²ناها فقد خ²نا )نفسنا  
صية �*صا�x تقو�-  :ï² نفسه�  ما نفع �إلنسا: ): يكسب �لعالم 
  ! �*صا�x ير��: �لوصايا بألسنتهم6 لكنهم يفعلو: عكسها I �نياهم-

Yمقعدها �لَمِهيب. )غمضت عينيها. سكتت )ست I ختZبت �قبتها . �سç
x �)ُسها صغ�Y كر)( �لطY باbقا�نة مع حجمها I لفافا5 �لشحو@ فت Fبد

لو _: �Ïاشا يملك سلطانا I هذ� �Ïال� bا : قالت �: ): تفتح عينيها. �لضخم
  .ßلُت عليك بالعو:

. Ç� Iا�¸ لولت حناجر �لنساW بأصو�5 �لفجيعة. َقم�y� I Fخل سكو:
  . مة بنصيب )عشا" جديد�I �لر�ن تما�p 5يو� �yخا: بعد ): غذتها �Çا�

قِْبل عليك لطلب �لعو: I خسا�� �yنيا: قا� حاطو@
ُ
  .�`ق )¬ لم )
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x حاطو@ . �£فتت ]�ه بر)( �لطY. فتحت )ستY عينيها
َ
I ُمْقلَتها �)

  .جئت أل�x لك �لر¾يا: سيماW �هشة قبل ): يضيف
Yستغربت )ست� : ïيا¾�  

ه بر�بتيه هو ينحN[ o �ألما@ ثم )سند مرفقي. �عتد� حاطو@ I جلسته
Yليُْسِمع )ست :¸  .�Ïا�حة ¨��À للمر� �ØاØة �حدثo عن �Çر

. تطلعت ]�ه )ستY بفضو� Ï� Iد�ية6 ثم ما Ïث فضو;ا ): }و� �هشة
  من ��Ï� A��¨ xا�حةï: تساWلت

قا� بصوt�� . 5فت `يته �bوّشا� بالشيب. برقت عينا حاطو@ بألق çمض
)ستطيع ): )صفه لك I مناسبة )خر6x . ال )��x ما�p )سميه ح\ �آل:: مريب

 أل: �bهم هو �*بّو� ال ُهِويFة "صاحب �لر¾يا": لكo �آل: ال )ملك ]ال ): )سميه
  .�سو� �*بو�

Y5 )ست�� :ïبو�*�  
  .لقد حدثo عن �Çر¸ بوضو� شديد. �*بو�.  )جل-

. دI º عيo �لز�ئر ¨منا طويالسا� صمت6 لكن )ستY �ستمر5 }
  )لن تكو: �لر¾يا سو�ساï: قالت

لقد }دë : ثم )ضا� بغموå )شد!  �لوسو�( ال يتحدë عن  �Çالص-
. قا� N )يضا ): �لر" لم ðر�¬ من حطا@ �yنيا ]ال لغاية. عن �Çر¸ بوضو�

من ثر�à لò óر�6À لó يصطفيo لر yلو�  !سالةَجرFَ�¬ من �ألهل 
  �سالةï: هتفت )ستY بلهجة �ستخفا�

  ! ال بد ): يستمر �Çر¸ ]�p شئنا �*جا�. �سالة �Çر¸.  ب¥-
Ns )ين تريدنا ): $ر¸ï: سألت. ضحكت )ستY ملW شدقيها  

Wلو��� N[ @قعد. تر�جع حاطوb� :سند ظهر� بِِعيد�( . N[ هو يتطلعقا� 
ال خر¸ ]ال ]Ç� . Nر¸ ]N �`ََر@: غر"�لسماW �لعا�ية �bوسومة بغياهب �ل

  . �`ر@
-ïëحر@ تتحد x( عن   
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- �هل هنا6A يا )ست6Y حر@ I هذ� �yنيا غY حر@ ن¿ �Çر¸ �أل 
ïËمو  

xمر� )خر Yقالت. ضحكت )ست :ïWسينا Wهل تريد ): تقو� ]نه صحر�  
كو: حرما �`ر@ ال ي. �Çر¸ ال بد ): يكو: خرجا ]N �`ر@.  ب¥-

Wلم يكن صحر� :[.  
حدها: )ضا�. سكت Wسينا Wليس صحر�)@ )نك . � صحر�W » حر@6 

)طلق شع¿ ":  قائال"�Çر¸"نسيت )مر �لر" عندما خاطب �لفرعو: I ِسْفر 
)طلق شع¿ �عبد¬ b :" Iا�p لم يقل �لر" I )مر� ]N �لفرعو:. "�عبد¬ I �لÆية

ïيعا�b� å�(" 6"لر� ï يعا� ماb� å�( :( لك ألنه يعلمp 6 لم يكن �قو�Yيا )ست
 Oما ): يسكنها �إلنسا: ح\ لو �نت å�( ل\ ستستحيل �ر�� åال �أل�[ «

ة شعبه �bختا�
F
�لر" يعلم ): �إلنسا: ال يسكن �أل�6å . هذ� �إلنسا: ]N ِمل

. نها �فسد فيهاح\ لو _نت )�b� åيعا� �bقدسة6 �عبد فيها �لر"6 لكنه يسك
)ما �لÆية فÕb� Â: �لوحيد . يسكنها �كفر فيها بالر" ال �عبد فيها �لر"

�nدير بأ: يعبد فيها �لعابر �به ال ألنه ال ðد فيها ما يفعله غY عبا�� �لر"6 
يFة لم تكن يوما مÕنا ال . ب¥6 يا )ست6Y ب¥. لكن ألنها ليست )�ضا )صال �Æَل�

;ذ� �لسبب �ستحقت . نها _نت منذ �Ïد�ية ظال أل�6å ظال Õb:)�ضا6 لك
)@ )نك يا )ستY . 6 ألنها ليست I حقيقتها سوx ملكو5"َحَر@"�لفو¨ بلقب 

 ]ال "ع�Æ:"نسيت )ننا )مة عبو� منذ بدÇ� Wليقةï بل نسيت )ننا لم نفز باسم 
سيت ): �لر" لم يرفض العتناقنا *امو( �لعبو� منذ )جيا� شعبنا �الïv )@ ن

 @( ïÝ هابيل ºعتنا�قربا: قابيل يقبل قربا: هابيل ]ال بكفر قابيل بالعبو� 
 I مة �ألخيا� �لو����( �Y6 �ل\ �ختا�5 �لعبو� "�لعهد")نك نسيت )يضا س

 6Wلنسا� N[ Wمالت فيه قلو" �ألشقيا x�� @و�� I لم �ذ;ا �لر" ]ال 6xألبد�
حا5 �نجبو� من بطونهن )ال��6 ف�لت عليهم لعنة �لعبو�ية6 لعنة فذهبو� ]N �لو�

ï¸  �الستقر�� �ل\ لم تكن £تطهر من �ثامها I �بو� مz لوال �Çر
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_نت . _نت )ستY تتطلع ]�ه بقلق طو�� ��يته �لطويلة لس�Y �لقبيلة
م تفكر I حكمة سمعتْها من )حد حاخاما5 جربة مر� تقو� ): �bجانw ه

�*ا( �ألكø عبقرية I هذ� �لعالم ح\ ): �ل�مة { )لسنتهم تتحو� بقد�� 
�Wفو�ههم نبو( I كمة تتحو�`�;ذ� �لسبب ينعت �*ا( . قا�� حكمًة6 

�ألنبياW ��ئما باnنو: I بد�يا5 عهدهم با*بو� أل: �*بو� �هينة جنو:6 لوال 
Wُِجد �ألنبياع�Z لك بأ: �لعبو� عمل ال �لو من ): قالت )خn� .�Yنو: ما 

 N[ :Õb� هذ� �لزما: ): )هجر هذ� I ¬لكن ال )ظنك تريد]غر�W حقا6 
صحر�W �لالمÕ:6 كما تسميها6 ببد¬ هذ� ��x يعجزp( :( Àهب به ]N �لقلعة6 

ïWلصحر�� N[ ها" به�� I oفكيف يطيع  
� طر� فيه شكو� تتمخض قهقهت )ست6Y فZجر¸ بدنها �;ائل ûه6 فبد� 

لم نسمع يا )ستY بطاعو: �عåZ طريق : لكن حاطو@ لم يستسلم. بيد �هولة
لكن . ýلوº �بر6 كما لم نسمع بوباW هاجم )هل صحر�W يتنقلو: Ç� Iلو�5

�لطاعو: ال يُِغY ]ال { )هل �الستسال@ ��ين يستقر: ��خل )سو�� �bد:6 
ْو: ��W جد�� Fَيتََخف: �ألبنيةÎ 6ا يد� { ): �لطاعو: ليس سوp xلك �nال� 

Wبناnيفتك با :( Ý º  !�nبا: ��x ير
Yفقته )ست�  �الستقر�� I �لرå ج* حقا: 

 لم نصبح عبيد� I قبضة �ألمم يا )ستY ]ال I ��و@ ��x ُخنFا فيه �لعهد -
تنا¨*ا عن عصا �لZحا�.  

  . �الستقر��6 فوجدنا )نفسنا عبيد� لعبيدpهبنا ]N نعيم.  َصَدقَْت -
نا ��و@ يا )ستY ): نستيقظ من سباتنا نستجY بالعبو�x�� 6 لم - FÔَ ما 

ïذ*ا يوما�  
  !  هيها5-
لكنه سيحر�نا من - 6Yلن ينجينا من �لطاعو: فقط يا )ست ¸ �Çر

�bستعا� من " �بربo "عبو�يتنا يعيد *ا �عتبا�ناx�� 6 فقدنا� يو@ فقدنا �سم 
  .�لعبو�6 سو� Yðنا من غو� �لفناx�� W يZبص بنا
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  ما�p تريدï: قالت )خ�Y. سكتت )ستY طويال
  .ال )�يد ]ال عونك: قا� حاطو@

-ïÀعو    
 بد: عونك سو� يتهمونo باnنو:6 سو� ي� ب حاييم ]N �لسلطا5 -

َ�� �لسجن
ُ
  !ِأل

ا �: ثمنï )@ )نك نسيت ): ثمن �*بو� هو  هل تريد ): تل¿ ند�W �لر¾ي-
ï5وb�  
 )نا ال )خا� �bو5 يا )ستY أل: من فقد � WÒ ليس عليه ): �² -

لكo )خا� �إلخفاº. شيئا.  
wبلهجة يق Yفق: قالت )ستÞ منت فلن� �p[.  

  !]�p �منت فلن Þفق ح\ لو صلبوA { با" ¨نز�نة: )ضافت بعد صمت
  .و5 قبل ): )�x شع¿ مبعÇ� I �øالW يعبد �لر" I �لÆية ال )�يد ): )م-
قت م%- x( I ماننا هذ� )ع² منه¨ I يةÆخ� ): عبو� �ل( !  

  ح\ لو صا� �لطاعو: عوناï: تكلم بعد `ظا5. سكت حاطو@
ث : قالت. çبت عن �نياها. غرقت )ستI Y عرشها )خ� ): يكو: تشب!

  !قوx من �لطاعو:)هل هذ� �لزما: باnد�� )
çبت I �نياها { . �نتظمت )نفاسها. )غمضت )ستY عينيها. َقمF صمٌت 

�zاشا6 فظن حاطو@ )نها نعست6 فقا@ �نÏ� نعست . طريقة Yلكن )ست
�)5 )فعو�نا كريها . �)5 _بوسا فظيعا. بالفعل ح\ )نها �)I 5 نومها حلما

 من حليها �ل\ ترتديها بعد ): فر� ينتصب فوº �)سها كما�ٍ� خر�7I �جر�ها
xكنو¨ها �ألخر �قطع . من tريدها من حليها �bخفّية من  ¥ّ`� �_: يتنا

كأ: . ��هب �دسها I جوفه âشع كأنه يبتلعها �تغذx بها6 ليسد بها �مقه
لكن �ألفعو�: لم يتوقف . كأ: ��هب }و� طعاما. ��هب فاكهة تصلح لألكل

 �لكنو¨6 بل )خر¸ لسانه �ل�� ما ): �نتÂ من �£ها@ ��هب �دسه عن �بتال�
� فتحة شطر� �� ينهل6 . _: لسانا مشطو�� ]N نصفI .w منخريها I لج(
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ينهل ينهل ح\ �ستشعرÇ� 5و�W فعرفت { öو çمض )نه سحب بلسانه 
ُ�َحها wنصف N[ ºشقوb� ! 5 نفسها تهيم بعيد� عن جسدها(� ºفو @ Fكوb�

حها ��5 . عرشها6 فأ���ت )نها هلكت� :( º5 من غفوتها فلم تصدFفز
�ستولت عليها سعا�� لم تعرفها يوما6 سعا�� �ألمو�5 ��ين . لتسكن جسدها

)���ت . يموتو: ثم ُفبَْعثو: )حيا6W سعا�� فقد�: �`يا� ثم �ستعا�تها من جديد
� بثمن ال Fال يقد Ù بَكِلم`ظتها ): �`يا� F²ت ): عليها منذ ��و@ . يف���(

)مر5 . ): تتمتع بالسعا�� bجر� )نها ما تز�� { قيد �`يا�b 6جر� )نها }يا
Wرعة ماâ ا�مة بأ: تأتيهاÇ� .Wاb� W�. �بت ثم )مرتها ): تدلق { �)سها 

َعَد�W قبل ): تسأ� �Çا�مة   :تنفست �لص!
   )فعو�نا b� Iنا@ يا نو�يةï  ما�p يعo ): يرx �إلنسا:-

�ألفعو�: I قبيلتنا : )جابت نو�ية �: ): تتوقف عن �بيبها حو� موالتها
àيا موال �  !يعo عد

-ïعر� قبيلتكم I هباp :يلتهم �ألفعو� :� oيع �pما   
. ��هب I �ألحال@ �� يا موالà: قالت. فكر5 `ظة. توقفت نو�ية `ظة

  � ): ��هب �� �سد� كما ): �لر� pهب مبد�ï)ال يقا� I �ألمثا
Yعجبا: تمتمت )ست!  

��هب عند �لقبائل �ألخرx هو �لسلطا: يا موالà أل: : فأضافت نو�ية
  .�لسلطا: I عر� هذ� �لقبائل ما هو ]ال �لر� )يضا

]�p تنا¨لت *ّ¿ �لز� هذ� عن ! ما )غبا¬ حقا: غمغمت )ستY *فسها
  بe ملكةïشع¿ فع¥ من )

̈عيم �bلة )بلغته بأ: . ثم )مر5 باستد�W حاييم I �`ا�  عندما �خل 
Yعليه ): يتخذ بشأنه ما يلز@ من تد�ب 6 F¹®ص!" (حاطو@ قد ُجنµ- ®½®.(  

» قطعة من �`و�� �Ïا�� �لرشاقة ��هنية6 }توx �لر�ية { طائفة 
ا بر�عة �شاقة { �bستوx �*ظرx )خرx مشابهة ;ا I �لرشاقة �ل�Æعة6 لكنه

فتلك : bاï�p هيا بنا معا *عر� �لسبب. �bجر� فقط6 )ما I �لو�قع فî@ فا��
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êظية ¨×ية قبيحة �مية جاهلة سمينة �nسد �لعقل " )ستÇ�" :Yرتيته �bسما�
�لر� �يعا6 فضال عن )نها _نت êظية للباشا ّ{x�� 6 ال يقل عنها قبحا 
=: )يضا سك�Y ال  6Yفك£�جهال �مية فظاظة بعد� عن �لعلم �لعقل 
يفيق من �Çمر6 ال يمكن من _: I ظرفها ): يتطرI º حديثه bثل تلك 

]نه �@ كî@ فريد . �ألمو� يفصصها بهذ� �ألسلو" �لعجيب �لغريب
)شباههما Îن يوغلو: I �الف�Zضا5 �£حليال )�Zش 5�Yفس£� 5

يتفلسفو: فلسفة غW�Æ تفصل بينها بw �لصو�" �bنطق )بعا�  �pلشا�
تأكيد� ل�î عنها عن فكرها عقليتها �لعامية �لفظة �nاهلة . سحيقة

ر�م بأنها ما ]: سمعت من �Çا�مة نو�ية تفسYها �لعا� ألحالمها ح\ 
ّ
)pك

 ]p Nلك �£فكb� Yتخلف نسيت تلك �لفلسفاb� 5اسخة �نكفأ5 مرتد�
¸p6 . �لساËحر مع نبيهم موÏ� خال عبو� wئيلي�Ùحيا� �إل I ثم )ين �لعبو�

 �هم قد تبعو� � نفوسهم من �لكر�هية �لك �الت�با� ما فيها6 ما ]: �جتا¨
 I كما ): ]قامتهم �لطويلة ïzم I و� `يا� �لعبو�ية صا�� I �لصحر�W ح\ َحن!

�لصحر�W _نت عقابا ;م من �هللا { �öر�� عقيدتهم سوW سلو�هم مع تلك 
)x )نهم _نو� . نبيهم تمر�هم {  �بهم جبنهم عن �خو� �أل�b� åقدسة
لم òدë بعد . يفضلو: عيش �`و�Ô ���ل { حيا� �Ïو��x �`ر� �لكريمة

كيف يمكن ): òّن  ثم . هذ� ): �Ú ��هو� Ï� Iا�ية كر� )خرx فيما نعر�
هم òبو: �bا�6 كما هو معر� عنهم للنا( �يعا6  6Wحيا� �لصحر� N[ هو���

 ï�َمو�� تُْك(  حبا �هاï فهل I �لصحر�t Wا�� �با 
Wلصحر�� I ̈عم حاطو@6 كما �)ينا6 ): ��هو� ال يفلحو: ]ال فمن )ين . لقد 

 6Wلصحر�� I هم]N �لعبو�ية I مz كما قلنا �غبة Ý بذلك يا ترïx لقد حنو�6 
£هم قديما b� å�( Iيعا� ��فعو� عنها . I �لعد( �لُفو@ �Ïصل� �حw )نشأ

 I حشية للتعاملضع ;م �لعهد �لقديم قو�عد ب��سة قسو� ]جر�مية6 
� �لعz �`ديث �ستماتو� ح\ )قامو� �لة ]�Ùئيل. �`ر" مع من حو;م .

��هو�ي wفلسط I شت� 6zم I Ëية6 فقد بد)ها موة �يانة ح�ية ال بد
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b� Iد:6 )ما ف�Z �£يه فعا�ضة جد� I تا��هم6 لم تكن برغبتهم بل عقوبة 
ح\ I �لشتا5 _نو� I بابل6 . من �هللا ;م جز�W تمر�هم عصيانهم لربهم نبيهم

 I بال� �لعر" قبل �إلسال@ ح\. فيما  تال من عصو� _نو� يسكنو: �`�
�`صو: xما حو;ا من �لقر "øي I ثم فلنفåZ . _نو� يعيشو: I ��من )

): )ستY جا�5َْ حاطو@ خرجت معه مع )نصا�� ]N  �لصحر�W فهل سيتحر� 
 I بيا� I ية��هو� عندئذ من تبعيتهم لتلةï ترx هل _نت �لقبائل �لصحر�

 Þضع لتلة ال تتعرå لفسا�ها �ستبد��هاï طبعا الp 6لك �`w حر� ال
ثم هل يعقل ): )ستY لم تكتشف . بد�ل ما _: �Ïاشا يصبه عليهم من باليا

 لم تتطرN[ º �`ديث عن مرضها بالسمنة طو� تلك �ألعو�@ ]ال �آل: كما (
 ïية�  ).«µ®ص(فعلت قر" �خر �لر

Ï� حاطو@ بتلك �لفلسفة à( تب ): ثم من )ينÕب { �لð :_ لقد ïWلها
 من )ين ( 6�Õهذ� �للو: من �ألف N[ صليرينا كيف تطو�5 )ف��Õ ح\ 

قفنا بغتة جها لوجه مع حاطو@ هو يهضب . �ستقاها �قتنع بها(لكنه لم يفعل6 
بهذ� �ل6x�� @î ]: بد� سلسا { مستوx �لفكر �*ظر �£جريد6 فهو غريب 

رنا بما يلو�ه بعض مثقفينا �Ïائسw . و�قع ال يمكن تطبيقهشاI p �ل
ّ
]: هذ� يذك

�bنغمسw فيما تنغمس فيهم بيئاتهم �*ا( من حو;م من بال�b� 5جا�6x ثم 
 Wما بعد �`د�ثة6 يريد هؤالهم �غم pلك يطنطنو: با`ديث عن �`د�ثة 

� �bتقدمة فكر� �bتخلفو: �£عساW ): يوهمو� )نفسهم )نهم يعيشو: حيا�y� 
 Aبو�5 �لشامل6 فضال عن ): هناÕÏ� I قو: لشوشتهم�ç ا�سة بينما همÎ

w£ا`� wب �Yحاطو@ شخصا: �ميا:6 )ما مثقفونا فهم �غم : فرقا كب Yفأست
s: _نو� I قر�Wتهم  6:خيبتهم �Øقيلة يقر): �لكتب يمسكو: بالقلم يفكر

تفكYهم َخّطهم بال��لقر 5�كذلك . قلم ]نما òاكو: �لغربيê wا_� �Ïبغا
 6�pشا W��� من �Yضم I لك يكاشفها بماb� ظيِةê Yست( xد حاطو@ سوð لم(
�لُقْر" من �`اكم  �Zل�» �ل\ ال يمكن ): تAZ حيا� �لقصو� 

 معه �£حكم I تzفاته قر���ته خدمة *فسها oÏ �ينها6 تتبعه فتخر¸
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حشتها همو�ها �نعد�@ حيا� �لفسق �لفجو� �ل\ )لفتها ]N �لصحر�â Wفافها 
)�منتها ال تستطيع �لعيش بدنهاï ثم ما �اللة تفكY حاطو@ I �*بو�ï ]نه )مر 
جو� بعد  Ý لم يعدمبتو5 �لصلة بما قبله ما بعد�p[ 6 �نتÂ هذ� �ألمر تماما 

�ضح )نه ما ]: يَِعّن WÒ Ý فلما�p )ثا�� �bؤل. pلك ïيته�ف جعله جز�W من �
: ): يكو: تطو�� طبيعيا bا �� فيها � Ý :يكو :( :نه ��يته � ح\ يضم�

Îهد� طبيعيا bا يليه منها ëسبقه من )حد� .  
 �ِÎا يرفضه �لعقل �bنطق )يضا6 منطق �`يا� منطق �لفن معا6 ما تُُد

 ): �ألمY يوسف ح� حفلة نسائية متنكر� I ثيا" �مر)� � شائعة مؤ��هامن 
قت �لنساW �لشائعة  Fصد). µ¹®(يكو: قريبا منهن يعبث بينهن { ��حته6 

فكيف يصح هذ� يا ترïx هل _نت �لنسو� p Iلك �`فل �ò: البسا5 
� xلكن )لم يفتح فمه بأ ïقا" فلم يستطعن �£عر� عليه £نقبه هو )يضا*� @

 :� Oحري Wذ�Û Yيف _: يس� ïلم تفضحه طريقة مشيه مثال( ïطو�� �`فل
 } Wفل قد �نسح* بنا`� I كن àلال� Wلغريب ): �لنسا� ï"ضطر�� øتع
تلك �لشائعة مع ): �£حقق من عد@ صحتها I منتÂ �ليp[ 6² يك~ ): 

هذ� ]: _: Îكنا فعال . ُفْطلَب من � منهن �£بليغ عن جا�تها �ل\ تشك فيها
حدp ëلك6 هو غÎ Yكن أل: �لنساW ال �ò: منتقباI 5 حفل مقصو� 

�ًحاï. عليهن َ�ُ 
ً
  )ليس هذ� َخَطال

 oألهمية6 فقد شدت� Yال �لصغهو ليس بالقليل  6Ýما سبق قو ��غم 
`ديث )ال )نها تصو� ف�Z من تا�يخ �بيا قبل �لعz �: �لر�ية لعد� )سبا"

. مبا��p[ 6 �لف�Z �ل\ تد� حو;ا �لر�ية تقابل yينا I مz �خر �لعb� zملو�
لقد ��سنا تا�يخ �لعر" I �لعz  �`ديث I �خر سنة *ا b� Iرحلة �Øانوية6 
�ث�Y ما �: p( Iهاننا �نذ�A �سم �لقرمان¥6 ]ال ): �ألمر �Ù: ما تطاير من 

� ���كر�6 ßاصة ): I لة� N[ لة �bنهج _: مشحونا6 �ثY �النتقا� من �
مرحلة من مر�حل pلك �£ا�يخ ح\ ��خت منا �لر¾(6 كما ): �bعلوما5 _نت 

جهة نظر �حد� xال }مل بطبيعة �`ا� سو�ps كنت قد . شحيحة موجز� 



 

 

٢٩٤

n� xñÆ قر)5 كث�Y عن تا�يخ مz �`ديث بعد pلك xy �فاعة �لطهطا
�جا�  ªهي wمد حسê)³د عر�ب )³د شفيق باشا عبد �لر³ن �لر�ف� 

غYهم كث6Y فضال عما كتبه بعض �لساسة «½¯®يو�ه  6ªهي wمد حسنê @
قر)5 بعض ما ُكِتب من مذكر�5 عن  6wلفرنسي��bست�قw �لÆيطا: 

شمية مثال فإ¬ لم )قر) من قبُل �bملكة �لعربية �لسعو�ية �bملكة �أل��نية �;ا
فجا5W هذ� �لر�ية £نفض �لغبا� عن مرحلة من مر�حل . شيئا عن تا�يخ �بيا

�£ا�يخ �للي¿ �لسابق مبا�� { �لعz �`ديث b� Iرحلة قبل �ألخ�Y من 
لة �لقرمانلية6 » �bرحلة �ل\ حكم فيها pلك �Ïَت �لشقيَق �Ïاشا y� مر�حل

ال�� �نتÂ بأ: قتل )صغُرهم يوسف )سَطهم { �ل( wب ��zل� ���قرمان6¥ 
حسن6 �ن � �`كم *فسه بعد ): فر )خو� �ألكÆ )³د ]N مz خوفا { 

لكن كنت )� لو ): �bؤلف قد@ لر�يته . حياته �غم ): �`كم _: من حقه
لعا�� I كتابة �لر�يا5 بنبذ� تا��ية مع pكر )سماW )بطا;ا { ما جر5 عليه �

�£ا��ية � يعر� �لقا�§ ما هو مقبل عليه �: ): ي�" )�اسا ألسد�( مث¥ 
  . Ïعض �لوقت ]N ): �تضح �bوضو� ��x يد� عليه �لعمل

لعله من �bستحسن ]لقاW نظر� Ùيعة { تلك �أل�Ù ح\ يفهم �لقا�§ 
()عمق  º�( xية فهما )قو�ضوحاما تقوÝ �لر øنت سنة لقد . ك_®µ®®« @ 

سنة �ألحد�ë �لعاصفة بالنسبة لوالية طر�بلس6 فعند بد�ية �لقر: �Øامن ع�  
�نتقل ��يا5 طر�بلس تونس ثم �nز�ئر ]N �لb� ��zكشو� { �لسلطة ضد 

 �لسلطة _نو� �y�Iيا5 ��ين pلك ): . نكشا�ية �يا( مر�كب �لقرصنة�إل
لة �لعثمانيةI 6 �إلياال5 �أنهم فوå��( º مستقلة)خذ� يتzفو:y� عن  

بية�هذ� هو �لسبب . صا�� يعقد: �bعاهد�b� 5ستقلة مع �`كوما5 �أل
 Wتونس )سمابيw يطلقو: { طر�بلس �nز�ئر ��إلما��x��" 5 جعل �أل

يسمو: حÕمها ب6"�bمالك 	"wلكن بسبب . "�لسالط�y� بية )خطا�� �أل
م�Æطو�ية �لعثمانية6 فÕنو� لم يقطع ��yيا5 عالقاتهم بصو�� نهائية مع �إل

. "�Ïاشوية"�`صو� { لقب بهم ل �Ïا" �لعاN بَ : �ن �� �الع��Z من قِ وòال



 

 

٢٩٥

�`w تتدخلبو� نسطا]=نت  w`� wحلية بb� 5ل���� I  ًثليها { فا�ضةÎ 
�لò ��zتد �نتß Âر¸ ]ياال5 طر�بلس تونس لكن هذ� . �إلياال5

�nز�ئر { طاعة �Ïا" �لعاN بصفة نهائية . wحس } �Ù( تونس I فتأسست
تأسس n� Iز�ئر حكم ��yيا5 °½¯®6 �ستمر حكمها ح\ سنة ½¼µ®سنة  6
قامت I طر�بلس �أل�Ù �لقرمانلية سنة ¼®µ®سنة  6®µ®® �Zمنهية بذلك �لف 

قد �ستمرI 5 �`كم ح\ سنة .ألv من �`كم �لعثما¬ لليبيا� ®¶·½ x( 6 @
 Nسنة½«®حو�  .  

قا� )³د �لقرمان¥ ثو�� شعبية )طاحت بالو�N حµ®® @ w®سنة يبد) �ألمر 
=: )³د هذ� ضابطا n� Iيش �لعثما¬6 فقر� Þليص �بيا من �`Õ@ .  �لعثما¬

 َbا _: شعب �بيا قد ضا��p º با`كم �لصا�@ .وqع حد للفْض �لفاسدين  
قد �فق �لسلطا: .�bستبد فقد �حب بأ³د �لقرمانx�� 6¥ تعهد Ûكم )فضل 

لكن .   { �بيا منحه قد�� كب�Y من �`كم ���à"باشا"{ تعيينه 
نت �بيا تهم6 =امن �ختصاص�pتها  �لشؤ: �Çا�جية ّد:عُ �لقرمانليw _نو� فَ 

يبة )صبحت تنعم هِ ها من ): تتمتع بمÕنة ��ة مَ نَ كF تمتلك )سطوال Ûريا قويا مَ 
  .بنو� من �الستقال�

 )�Ù حاكمة �ستمرI 5 حكم �بيا ح\ هذ�)سس )³د �لقرمان¥ 
)بر¨ هو �`اكم �لقرمان¥ قبل �ألخ6Y  يوسف باشا �لقرمان¥6 دّ عَ  يُ .@½·¶®

�Ùال� هذ� �أل. :=د سيا�� �بيا { مياهها �إلقليمية يأكت 6 �ستطا� طموحا
� �Ïحرية رْ فَ y� توسط { _فة سفنb� حر �ألبيضÏ� ميا� Æزية عn� å

بية�@ طالب بزيا�� �لرسو@ { �لسفن ·¼¶® � سنة .�ألمريكية �أل
b� حرÏ�عندما .توسط�ألمريكية تأمينا لسالمتها عند مر�ها I ميا� �بيا  

�فضت �لوالياb� 5تحد� �ل�� عند �غبة �بيا �ستولت �Ïحرية �لليبية { 
 �ألمر ��x �فع حكومة )مريكا ]y� Nخو� I حر" مع  هو]حدx سفنها6

فرضت حصا�� { طر�بلس Ôبتها " عحر" �لسنو�5 �ال�ب"	�بيا فيما عر� ب
لكن �بيا �ستطاعت مقامة �.بالقنابل  5Ù(�حد�  قو�تها �Ïحرية`صا� 



 

 

٢٩٦

كامل Ûا�تها بفيال�يلفيا �لسفينة :  )كÆ �لسفن �`ربية �ألمريكيةمن
 @� I جنو�ها®¶¼½@6  x�( هو ما .bطالب �بيا]N  خضو� )مريكا I �*هاية 

 باألمو�� �ل\ _نت تدفعها بال��بذلك �ستطا� يوسف باشا ): يمأل خز�ئن 
� �Ïحريةyتأمينا لسالمة سفنها� .تر�ت هذ� �`ر" �ثا�ها Ï� Iحرية قد  

: ) كما ��6 نشيد مشا� �Ïحرية يشN� Y شو�طئ طر�بلسp[ 6 ما ¨�ألمريكية
Oقطعة حربية تس Aدينةهناb� ث ): )همل . باسم تلكÏ لكن يوسف باشا ما 

nأ ]N �ال �Zل�بيةستد�نة من �yشؤ: �بيا �نغمس b� Iث�5 �� �أل.  
:= �لسلطا: �لعثما¬ قد بد) يضيق بيوسف باشا بتzفاته I حكم 

�ßبيا6  wحربها ضد ��وناني I لة �لعثمانيةy� اصة عندما �فض مساعد�
� هذ� �ألثناW قامت ضد �لقرمانليw ثو��5 ��مة بقيا�� �لشيخ عبد .@¯«¶® 

�فلة فز�:ال� سلي)�nليل سيف �*z شيخ قبائل  5Ù ̈عيم مناطق  6ما: 
�ذلك ثو�� قبائل �bحاميد �لكبI �Y منطقة غر" جنو" غر" طر�بلس 

 6xحمو�b� كم ]قليمه6بز�مة �لشيخ غومة بن خليفةÛ منهما ��ستقل  
بية { يوسف لتسديد �يونه�� �ألy� شتد ضغط�bا _نت خز�ئنه خاية . 

شعب6 �نت� �لسخط �ل )ثا� غضب6 �ألمر ��x فر�Ô åئب جديد�قا@ ب
 I )�جاÏ� Wال�6عمت �Øو�� 

ُ
(م يوسف باشا { �الستقالة تا�= �`كم غِ �ْ  

@6 لكن �لوضع _: قد بلغ ��جة من �لسوW �ستحا� معها «·¶® سنة البنه {
  .�إلصال�

 
ّ
 حل

F
�yتهما لال oقتل )خا� حسن )ما@ عي x�� يوسف باشا هذ� هوومة 

قد )حسنت �لر�ية تصوير . غد�� تم Ý �الستيالW بهذ� �لطريقة { �`كم
�Yشهد ]حسانا كبb� 5 . هذ����(لقد _: بw �ألخوين خال� نفو� متبا��6 

 wثو� بb� } wستطاعت �`صو� { مو�فقة �الثن��لو��y �لصلح بينهما6 
� منهما بغY سال�يديها تصفية ما بينهما من خال� { ):  àنت . يأ=

جة حسن قد توجستÛ 6اسة �bر)�6 ): تكو: هناA نية غد� عند يوسف6 ¨
 N[ طلبت ]�ه ): يأخذ حذ�� من )خيه6 لكنه لم يستمعحذ�ته طويال 



 

 

٢٩٧

قا6W ]ال )نها çفلته �ست I جيبه �: علمه مدية6 
�
هو�جسها6 م% خفيفا لِل
oمع x( x��( كنت ال :s ;ذ� �£�z ما ��مت لم تصا�حه بما فعلتp[ 6 لن 

يمد يد� )بد� I جيبه لالستعانة باbدية قت �Çطر ألنه ال يعر� ): I جيبه 
  . شيئا

  :قالت » تضع يدها I جيبه. هرعت لال حلومة الستقباÝ: "تقو� �لر�ية
ن )نتما ل. ال )حد منكما يستطيع ): يتخيل فرح\ بكما I هذ� ��و@

ا �م
ُ
كأ¬ �هللا لم . تصدقا شعو�x ألنكما لم tربا ما معo ): يكو: �إلنسا: )

ُكما ]ال ��و@ ْyِ
َ
(.  

لكنها توقفت عن ثرثرتها فجأ� ُ£ْخِر¸ من جيب �Ïك تلك �bدية 
ما هذ�ï ثم )ضافت : تساWلت باستن�Õ. �لصغ�Y �ل\ �ستها Ý لال عويشة خفية

   بوجو" �£حر� من هذ� �ألنصا� �لكريهةï)لم يبلغك �سوv: بلهجة لو@
ه: قا�. ��تبك �Ïك Fلست )نا َمْن َ�س .oصدقي!  

)يعقل ): Zò@ �بo : �مقته بشك قبل ): تضيف. لكن �أل@ لم تصدقه
ïÆألك� oألصغر مشيئ\6  ثم  ينتهكها �ب�  
لقد )قبل . ها هو سيدx يوسف ينتظر: )لقت �bدية { �bنضد�6 ثم )ضافت

  !جاW طاهر� من �لضغينة كما عد. ��يا من �ألعو�: من �لسال�
ثم تقد@ �لثم يد� . �oö )ما@ �Ïك بإكبا�. نهض سيدx يوسف من جلسته

بمر�سم ]جالٍ� �ستثا�I 5 نفس شقيقه ]حساسا خفيا ]�p لم يكن ندما فهو 
I كرهه كما لم يكر� شيئا x�� �ف~ .  �نيا�يقينا �شم�A¨ لن ينتج ]ال عن �لز

�الفتعا� I موقف كهذ� ال بد ): ينذ� . حر�ة سيدx يوسف �شتم ���ة �فتعا�
لكنه تنكر للحد( ! �ل� I حيا� �Ïال� لم يكن يوما سوx مكيد�. ب�

�ختا� ): . ألنه �ختا� ): يد( �)سه I �لرمل { طريقة �*عا@ يكذ�"
� �ألحو�� قد فا65 يكّذ" �*بو�W �ل\ ال Þطئ6 �بما ]يمانا  I :�منه بأ: �أل

لم يبق Ý �آل: ]ال ): يسلم ¨ما@ �ألمر للقد� .  



 

 

٢٩٨

̈حف { �Ïال� I . ��ع }ت قدميه. فجأ� �نها� سيدx يوسف باكيا
6º ثم تشبث بقدميه كما تشبثت بهما لال عويشة قبل  Fحر�ة مفاجئة ال تصد

I تلك �للحظة )جهشت . بكى بدمو� حقيقية هو يلثم حذ��W بشفتيه. قليل
Wنوبة بكا I هال. �أل@ )يضا�p قف بينهمالم يعر� ما ]�p _: عليه ): يأخذ . 

بيد� شقيقهx�� 6 يتشبث بساقيه يغسل حذ��W بدموعه6 )@ يهو�: { �أل@6 �ل\ 
�غفر N ! �غفر N: )خ�Y غمغم يوسف. ��تفع بكا¾ها �آل: =� يتحو� عويال

�p[ ألنك xخطاياÐبالغفر�: فسو� )قتل نف F} لتß !  
 6�قتحمت ]حدn� xو��Õb� x: �ستجابة لعويل موالتها { ما يبد
ومة �نتهرتها بشد� » تكفكف �موعها6 فاختفت �nا�ية

ّ
لكن لال حل .

تمالكت �أل@ نفسها قليال6 لكن قلبها ما Ïث ): خذ;ا مر� )خر6x فانها�5 
��هما �Ïك . º بد: سيدx يوسف �نتحبت Ûرقة)لقت âسدها فو. من جديد

ºجعا ال يطالم يستشعر )bا6 . ِجْرَمwْ بائسw مكومw }ت قدميه فاستشعر 
قا� *فسه )ن	ه �ر@ ال �تلف عن �لقتلة ]�p _: قد فعل . لكنه �ستشعر ]ثما

� هذ� �آلال@ wخلوقb� ب ;ذينFعليه ): يكّفر عن �ثامه هذ� �. ما سب�و@ 
عليه ): يكّف قبل � WÒ عن �لتشدº بالتسامح ألنه لو }¥ . قبل �لغد

Éلقر� xp Wيذ�[ } Ùاt اb لشقيق: بالتسامح حقا�عليه ): يغسل ! �أل@ 
ثم . عليه ): يذهب ]N مكة )ال. ب¥ ب¥. �ثامه قبل � WÒ با�ها" ]Ï� Nيت

أل: .  �لسلطة حدها6 لكن �yنيا ûهاعليه ): يع � ال. ب¥ ب¥. يعو� �ع �
 eِحيا� نُْش xما قيمة سلطا: نعذ" به �ألغيا� بد� ): öسن به لألغيا�ï ما جد

ïÉلقر� xp بد� ): نُْسِعد بها Éلقر� xp بها  
 N[ ومة

ّ
 حل

F
I تلك �للحظة _: سيدx يوسف قد نهض �عيد لال

_نت �موعه ما تز�� tرx { . )جلسها هناA ثم �£فت ]Ï� Nك. �أل�يكة
)عر� )نك ال : خاطب شقيقه بالقو�. خديه6 �bخا� يتدN من منخريه

oق ال )عر� كيف )برهن لك { . لو كنت مÕنك )يضا bا صدقتك. تصد�
  !توب\ ]ال بالقسم { �bصحف �ل�يف



 

 

٢٩٩

: هتف بأ{ صو5. هم �Ïك بأ: يت�م6 لكن سيدx يوسف لم يمهله
  ! ]FN باbصحف يا çنمçنم6

_: ¨×يا ��كن �لسو�� ]N حد تالمعت فيه . �قتحم �Õb: )حد �لعبيد
ضعه بw يدx موال� ثم . جاò Wمل بw يديه جر�با بائد�. ب�ته من فر� �لسو��

ومة bر)x �جل I جنا� �`ريم
ّ
 حل

ّ
)ما سيدx ! �نتظر6 فيما شلت �yهشة لال

�( يديه n� Iت �Ïائد �خر¸ من جوفه �bصحف . يوسف فقد تنا� �nر�"
يا I يدx سيدx يوسف مصحفا أل: . �bنتَظر

َ
 حلومة َ�)

ّ
لكن ال �Ïك ال لال

شلال )صابهما عندما )بI �z يديه ِجْرَمwْ ُمنَْكريْن )بدعهما ]بليس يوما 
لكنهما قبل ): يفيقا من pهو;ما. �قدمهما لعد� �إلنسا: �مية Îيتة :_ 

ضغط . سيدx يوسف قد �ستجا" *د�W عد �إلنسا: بد) يضغط { �لزنا�
  . مر�6 مرت6w ثالثا

لكنه لم يقع 6vقبض بيد� { جنبه �ألي² . ترنح �Ïك منذ �لطلقة �أل
خطا öو �Çصم vلكن �لطلقة �Øانية )صابته I . حيث �ستقر5 �لطلقة �أل

تر�جع �لقاتل بفز� فضغط . تقد@ خطو� )خرxترنح ثم . لم يسقط )يضا. صد��
)طلق )نينا �هيبا I �للحظة �ل\ . فَزy� F@ من بطن �Ïك. { �لزنا� من جديد

لكن سيدx . �ستيقظت فيها �أل@ من pهو;ا فألقت بنفسها { بدنه £حميه
المس . يوسف لم يتوقف عن معزفته �nنونية6 بل �ستمر I مد�عبة �لوتر

)صابت �لطلقة يد �أل@6 . ¨نا� ]حدx �لغد��تw فغنت �آللة `نها �bميتبأصبعه 
@y� سكينة )�ضا. ففزb� ك �فعها عنه6 فسقطتÏ� لكن)��Ï� Aك �bنضد� . 

 Ý :غفلة منه £كو I عويشة 
F
حيث �ستقرb� 5دية �لصغ�Y �ل\ �ستها Ý لَال

 سيدx يوسف �حتO من لكن. تنا� �bدية هجم بها { �لعد. تعويذ�
)صيب باnر�6 لكنه لم يتوقف عن . �لسال� بذ��عيه6 فأصابه �*صل âر�

�لضغط { �لزنا� ألنه تعلم من نامو( �لصيد I �لصحر�W ): �لطريد� ال تصمد 
�Yنزفت كث �p[ طويال .�Yنها� )خ��نها� }ت قدميه6 فز)� . بالفعل ترنح �Ïك 



 

 

٣٠٠

جهه I يوسف xسيد : هذين �لقدمw بدمك ثمنا لتمو� �ل\ سفحتُها { ]�
  !قدميك منذ قليل

xتستطيع �آل: : �نتصب �أمر عبد� �لفظيع. ثم )طلق { �)سه طلقة )خر
  !): تنحر� بنصل �لسيف

تقد@ ýلوº �لظلما5 من �nسد ��x _: ما يز�� يتنفس ح\ تلك 
¸ �I ��y �للحظة �ل\ جرجر� بيد� خا�. �للحظة حسب ��يا5 كتا" �`و�ا5

̈عزعت لال حلومة £صY ;ا _بوسا ]N �ألبد )شكرA يا )ما� : ح�¸ فيها بعبا�� 
ر
ْ
  !{ هديتك �ألخ�Y البنك �Ïِك

بكت لال حلومة بدمو� �لصمت أل: . بكت �أل@ `ظتها بدمو� �*د@
لسا: �لصمت حد� يستطيع ): يعÆ عن تلك �لفجيعة �ل\ يعجز ): يعÆ عنها �ل

لكنها �فعت عw �للعنة ]N سيدx يوسف £غمغم. يأب ): يعÆ عنها �yمع :
ï�pاb ï\بي I قر�5 ): تفعل هذ� �pاb  

)ين )ستطيع ): )ناÝ ]: : )طلق سيدx يوسف ضحكة غريبة قبل ): ðيب
ïحضنك I ه

ْ
نَل
َ
  ).®½« -°¹«ص" (لم )

)بنائهم6 هذ� �لقسو� �bتوحشة ×دها مر��� بw �إلخو�  Wآلبا� wذلك ب�
Úألقا�" عندما يتصا�عو: { �لعر� wبهذ� مثا� �خر  يصف مقتل êمد . 

�ألمw حw �شتعلت بينه بw )خيه عبد �هللا �bأمو: ��� حو� توÇ� vالفة 
هو مأخوp من كتا" مسكويه I تا�يخ . بعد مو5 �yهما  ها�: �لرشيد بقليل

êمد ]b� Nدينة َقَرF فيها علم قّو��� )نّه ليس ;م ال Ý فيها لّما صا� ": �لعالم
 بن  êمٍد حاتُم بن �لصقر êمدُ ْظَفر بهم �خل َ{َ ُعّد� للحصا� خافو� ): فُ 

Ý قّو�ُ�� فقالو� e6 :]بر�هيم بن �ألغلب �ألفريxما تر N[ حا*ا قد �لْت حالك 
يه �ع @ عليه6 فإنّا نرجو ): يكو: صو�با فانظر ف. قد �)ينا �)يا نعرضه عليك

ما هوï قالو�: قا�. ]: شاW �هللا : �قد تفّرº جندA عنك6 )حا� عدّA بك من ّ
. جانب6 قد بe من خيلك سبعة �ال� فر( من خيا�ها جيا�ها سوx مر�كبك

ف Þ :( xتا� مّمن عرفنا� بمحّبتك من �ألبناW سبعة �ال� �جل6 فتحملهم { 



 

 

٣٠١

 �Çيل Þر¸ �ال { با" من هذ� �ألبو�"6 فإّ: �لليل ألهله6 فنخر¸ لن هذ�
×¿ �Çر�¸  åيثبت *ا )حد تسY ح\ تلحق بالشا@ �nزير� فنفرå �لفر
ينقطع  "( �تصÎ I Yلكة �سعة ملك جديد6 فيسا�� ]�ك �*ا( من ّ

فقا�   .�لليل �*ها� )مو��A�p Ns ما قد )حدë �هللا I مكر . �nنو� I طلبك
�ع @ { pلك.  نِِعّما �)يتم:;م.  

خر¸ �N[ ÆÇ طاهر6 فكتب ]N سليما: بن )ب جعفر ê Nsمد بن  
 �هللا ل? لم . قد بلغo عزيمة êمد :عيÐ بن نهيك �N �لسندx بن شاهك

 قبضتها6 ثم ال تكو:
ّ
 N هّمة ]ال ترّ�� عن هذ� �لر)x ال تر�ُت لكم ضيعة ]ال

فو: شيئا يشفقو: عليه. نفوسكم
ّ
: معه صعا�ك ال �لYين يس�� Wفإّ: هؤال .

رA �هللا  : فدخلو� { êمد قالو�  .فاعملو� { ما �سمُته تسلمو� ]: شاW �هللا
ّ
نذك

 )ما: ;م 
ّ
I نفسك6 فإّ: هؤالW صعا�ك6 قد ضاº عليهم �`صا�6 هم يَرْ: )ال

م عند )خيك عند طاهر لَِما قد �نت� عنهم من مبا�� { )نفسهم )مو�;
 . �`ر" �nِّد6 فيها( �Yس( Aحصلَت I )يديهم ): يأخذ �لسنا نأمن ]�p بر¨

Ôبو� p I Ýلك �ألمثا� . يأخذ� �)سك فيتقّربو� بك ðعلوA سبب )مانهم
  .ح\ فز� غY عزمه �)يه

�Ï� ºيت6 فسمعو� =: )صحابه ��ين )شا�� بما )� I ال جلوسا( �شا�
 :ثم قالو�. �يع ما قاÝ سليما: )صحابه6 فهّمو� �يعا بقتل سليما: )صحابه

قالو�.فأمسكو�   حرٌ" من ��خل6ïحرٌ" من خا�¸ Wقد : ثم )شا� عليه هؤال 
ليس يمنعك )خوA . بذ� لك �ألما: فاقبله6 فإنّما çيتك ��و@ �لسالمة �للهو

ليس عليك منه .  pلك6 سي�لك حيث }ّب يفر�A مع من }ّب تهوxمن 
�فر�ن ]p Nلك )جابهم ]Ç� Nر¸ ]N هرثمة �: طاهر6 =: . بأ( ال مكر

=: �اعة من )صحابه يكرهو: هرثمة ألنّهم _نو� . �ستشعر خوفا من طاهر
 . ;م مر�تبمن )صحابه6 قد عرفهم عرفو�6 خافو� ): ðفوهم ال ðعل

َنيْ  :فدخلو� { êمد فقالو�
َ
( p[ قَ )ّما بِ َت ما )�نا به6 هو �لصو�"6 

ْ
 �)x َت ل
هو �Çطأ6 فاÇر¸ ]N طاهر خY لك من �Çر¸ ]N هرثمة 6Wفقا� ;م . هؤال



 

 

٣٠٢

 قائم { حائط من . ]¬ )كر� طاهر�! òكم :êمد
ّ
 �)يت I منا� كأ¬

ّ
pلك )¬

�لسماW عريض �ألسا( ثيق لم )� حائطا يشبهه I �لطو� �لعرI  å �ُجر7 شاهٍق 
 F َ}َ=: طاهر I )صل pلك �لوثاقة6  6 ُخ~� ñقَلَنُْسَوِمنَْطَق\ سي~  xسو�� 

فما ¨�� ي�" )صله ح\ سقط . �`ائط6 بيد� بيٌل ي�" به )صل �`ائط
)نا ) نَ �`ائط6 سقطُت  6Ë(� عن ñهد�5َْ قلنسو�[ ¸. تطY منه )كر� �Çر

)نا به )شّد ثقة 6yبم�لة �لو�فلّما هّم êمد باÇر¸ ]N هرثمة . هرثمة موالنا6 
س� Ý بذلك6 )جابه هرثمة ]N ما )��� �شتّد pلك { طاهر )ب ): يرّفه عنه 

�nانب ��x )نا فيه6 )نا )خرجته با`ر" : يدعه �ر¸ قا� xÖح I هو
Ý فيكو: �لفتح À   .�`صا� ح\ طلب �ألما:6 فال )�q ): �ر¸ ]N هرثمة �

 فلّما �)x هرثمة �لقّو�� pلك �جتمعو� I م�� خزيمة بن خا¨@6 فصا� 
]�هم طاهر I خاّصة قّو���6 ح� êمد بن عيÐ بن نهيك �لسندx بن 

� �لر)x بينهم���(� طاهر� )نّه ال �ر¸ . شاهك Æب فأخð نّه ]: لم(]�ه )بد� 
 Ðبن { بن عي wمثله )يا@ �`س xمر� ما جر( I xرð :( ما سأ� لم يؤمن N[

Ý قالو��ر¸ ببدنه ]N هرثمة ]p _: يأنس به يثق بناحيته6 يدفع  :بن ماها: 
pلك هو �Çالفة 6��Æل�.  فال تفسد هذ� �ألمر �غتنمه. ]�كÇ�6اتم �لقضيب 

لّما تهيأ êمد للخر¸ خر¸ ]N صحن �لقz .   طاهر ]p Nلك �qفأجا"
Ëيديه باألعمد�6فقعد { كر wقا@ خدمه بيا سيد6x )بو  :جا�W خا�@ فقا�.  

�فيُت للميعا� : يقو� لك) يعo هرثمة(حاتم يقر) عليك �لسال@  6xيا سيد
 Þر¸ �لليلة

ّ
I �جلة { �لشّط6 )مر� فإ¬ قد �)يت6 . `ملك6 لكo �)يُت )ال

oقد ��ب  .Ðنف تذهب نفسك ( xْغلَب فتُؤَْخذ من يد
ُ
لكن .  )خا� ): )

ْخرِجك
ُ
فإ: ُحوِ�بُْت �نك . )قم بمÕنك ح\ )�جع فاستعّد6 ثم �تيك �لقابلة6 فأ

àم� ُعّدال ت6�Æ فإ¬ خا�¸ : فقا� Ý. ��جع ]�ه :فقا� ê Ýمد: قا�.  حا�بُت 
]نّه قد تفّرº عo �*ا( َمْن { باب من  :قا�6 قَِلَق . لساعة ال êالة]�ك �

�`ر( Nو�b� . F} طاهر6 ): يدخل N[ xÆخ Âنت�ال �من6 ]: )صبحت  
�� بابنيه "�لزهxY: "ثم �� بفر( Ý )�هم )غّر êّجل _: يسّميه.  فيأخذ¬ 6



 

 

٣٠٣

�معت عينا�6 فجعل يمسح �موعه . هللا )ستو�عكما �:فضّمهما ]�ه شّمهما قا�
خرجنا بw يديه ]N با" �لقz ح\ ��بنا 6بكّمه6 ثم قا@ فوثب { �لفر( 

 Fب�نا6 بw يديه شمعة �حد� ح\ خرجنا ]�b� Nعة6 فإ�p حّر�قة هرثمة6 ف�� �
�جعنا ]b� Nدينة فدخلناها )مرنا باÏا".I �`ّر�قة 6 

ُ
لو�عية  سمعنا �6قلِ غْ  فأ

 .فصعدنا �لقّبة �ل\ { �Ïا" نتسّمع �لصو5

كنت مع هرثمة مع قّو��� I : فذكر )³د بن سال@ صاحب �bظالم )نّه قا�
جثا هرثمة { فلّما �خل êمدٌ . �`ّر�قة 6Ý ّر�قة قمنا { )�جلنا ]عظاما`� 

  ثم �حتضنه .ا سيد6x ال )قد� { �لقيا@ Õb: �*قر( ��x بي :��بتيه قا�
�بن :صI �Y حجر� جعل يقّبل يديه �جليه عينيه يقو� xموال xسيد 

xموال xعبيد �هللا بن �لوّضا� .  سيد N[ نظرجعل êمد يتصّفح جوهنا6 
نعم جز�A �هللا خ6�Y فما :  قا�.)نا عبيد �هللا بن �لوّضا�: )يهم )نتï قا� :فقا�

ْشَكَرb Àا _: منك I )مر �
َ
لو قد لقيُت )(6 )بقا� �هللا6 لم )�� شكرØ . Aلج)

فبينا öن كذلك6 قد )مر هرثمة با`ّر�قة ): تدفعp[ 6 شّد علينا : قا�. عند�
قو� بالس! 

ّ
بعٌض يقطع �لس! FÕ )صحا" طاهر I �لز��يق عطعطو� تعل 6 :6:Õّ

ة Ùيعا6 �خلها �bا6W ت �`ّر�قبَ قِ بعٌض ينقب �`ّر�قة6 بعٌض ير� بالن!ّشا"6 فنُ 
� بشعر هرثمة6 فأخرجه 

ّ
ق �bال

ّ
نا6 فتعل

ّ
û سقطنا 6Wاb� N[ سقط هرثمةغرقت6 

�حد مّنا { حياÝ لقربنا من �لشّط  ��)يت êمد� I تلك �`ا� قد . خر¸ ّ
Wاb� N[ بنفسه ��ق ب �جل من )صحا" طاهر . شّق عنه ثيابه 

ّ
فأّما )نا فتعل

فقا� N[  . Ý �جل قاعد { كرË { شّط �جلة6 بw يديه نا� توقدم% ب
ْخِر¸ من �bاW مّمن غرº من )هل �`ّر�قة :بالفا�سية

ُ
مّمن  :فقا� N. هذ� �جل )

)نا )³د بن سال@ صاحب �bظالم موv )مY . من )صحا" هرثمة: )نتï قلت
wؤمنb� .قا�:  oْقا�. ُتكقد َصَدقْ   :قلت  . كذبَت6 فاْصُدق : ïخلو�b� فما فعل

مو� فقدF .  مو� ��بّ\قد�   :قا�. �)يته حw شّق عنه ثيابه قذ� بنفسه b� IاW: قلت
 "�� I خذ(َجنFب6 فُجِعل I عنe حبل ُجن�بُْت6 

ُ
��بّته6 فر�ب )مر ب ): )

: خل~فقا� ��x .  فلم )قد� { �لعد فقمت �نبهر5ُ  ساعةً لّما عد5ُ . �لزبيدية



 

 

٣٠٤

 عِ جُ : قلت. �نز� فخذ �)سه: قا�. قد قا@ هذ� �لرجل6 ليس يْعُد
ْ
ِ !�Aدَ  فِ ُت ل  مَ  ل

 F} نا �جل هللا( oبع�� �ال� 6 نعمةٌ تقتل Ðنف xنا )فد( 6ال )قد� { �لَعْد 
  :��همï فلّما سمع pكر �لع�� �ال� قا� للرجل ��x )مر� بقت¥

َ
ثم . ْك سِ مْ )

�يف N بالع� :قا�ïقلت  � �ال� : FN[ ح\ نصبح6 ثم تدفع Aعند oبس{ 
 
ُ
�ي¥ I م�I v عسكر �bهدxلُ سِ �ْ �سوال ) N[ فإ: لم يأتك بالع�� �ال� .  ه

eعن "Ôقد )نصفَت : قا�.  فا . ��� N[ ت ��فا6 فم% ب
ْ
)مر Ûم¥6 فُحِمل

م مo خê Æمد فهF صاحبه6 ��� )ب صالح �لÕتب6 )مر غلمانه ): òتفظو� ب6 ت
�ps هو ]بر�هيم �Ïل. 6�Æطاهر �خ N[ %م Wاb� N[ قوعهÀ فصFY : قا�.  

 xّفيه بو�� ��y� 5بيت من بيو I غلمانه zيا� ح�ية من ¨�¨ �سا�تا:6  
� فيه �Ùجا توثّقو� من �Ïا" قعد� : قا�. مد�ّجةYصفقعدÏ� I 5يت6 

ح ;م تِ  ففُ p 6هب من �لليل ساعة ]ö �pن Ûر�ة �Çيل6 فدّقو� �Ïا"فلّما. يتحّدثو:
يل عمامة : قا�. ب²ّ ¨بيد�: هم يقولو:�Ù جل عريا: عليه� N[ ْ�ِخل

ُ
فأ

� م� تقّدمو� ]N من Û ��y� Iفظه .  خلقةمتلّثم بها6 { كتفيه خرقةٌ Yفص
فو� معهم قوما �خرين منهم )يضا

ّ
 �لعمامة ²ََ ا �ستقّر Ï� Iيت حَ فلمّ : قا�. خل

 5ُÆمد6 فاستعê هو �pجهه6 فإجعل  �سZجعُت عن  6Ðنف wب oفيما بي 
N[ ثم قا�.  ينظر: ïقلت )يهم )نت :xيا سيد Aقا�.  )نا موال : !x(:  �bو�ïN  قلت

تلطفo . )عرفك بغY هذ�: قا�  .)³د بن سال@ صاحب �bظالم oكنت تأتي
�Yلكّنك )(.كث 6xقلت. يا )³د: ثم قا�.   لست موال:  xيك يا سيدÏّ  .قا� :

ُضمoF ]�ك6 فإ¬ )جد حشة شديد� oقلبه �فق  :قا� .�ُْ�ُ: م �p6 فإN[ فضممته
نه. ح\ يكا� �ر¸ من صد�� َسك�

ُ
( N[ قا�  .فلم )¨� )ضّمه :N يا )³د6  :ثم قا�

: _: يقو�! ما )كذبه! قّبح �هللا صاحب بريدهم :قا�.  هو �: ما فعل )(ï  قلت
ف~ )WÒ x �فعنا ! يا سبحا: �هللا  :قلت: قا�. شبه �bعتذ� من êا�بته" قد ما5"

AW��¨ خ6�Y فما ;م pنب: قا�! ]ï:p بل قّبح �هللا 
ّ
لست بأّ� . ال تقل لو¨��þ ]ال

 .من طلب )مر� فلم يقد� عليه



 

 

٣٠٥

N فَ يا )³د6 ما تر�هم ي: ثم قا� ( oتر�هم يقتلون  ïصنعو: ب N :ُفو
ïقلت: قا�  بأمانهم :xرقة : قا�.  بل يفو: لك يا سيدÇ� جعل يضّم { نفسه

نزعُت مبّطنة : قا�. �ل\ { كتفيه يضّمها يمسكها بعضديه يمنة ي�²
 F} قلت_نتòك: قا�. يا سيد6x )لق هذ� عليك:   ! N 6 فهذ� من �هللاoع�

ح6 فدخل علينا تِ بينا öن كذلك ]ºّ� p با" ���y ففُ : قا�. ذ� �bوضع خIY ه
)غلق  6�z6 فلّما )ثبته معرفًة �نÝ جهه مستثبتا I ع

ّ
�جل عليه سالحه6 فتطل

xمد بن ³يد �لطاهرê هو �ps=: :قا�. فعلمت )ّ: �لرجل مقتو�: قا�.  �Ïا"6  
  فخفت 6 من صالà �لوتر {eِ Fَ بَ 

ُ
تِرتَ قْ ): )

ُ
تِر: قا�. ل معه لم )

ُ
فقا� . فقمت )

N: حشة شديد�فاقZبت : قا�. يا )³د6 ال تباعد¬ صّل ]N جان¿6 فإ¬ )جد 
ح6 فدخل تِ Ï� ºّا" ففُ فلّما �نتصف �لليل ) قا�" سمعت حر�ة �Çيل6 �ُ . منه

لة
ّ
ا ِ]نّ  :ئما جعل يقو�فلّما ��هم قا@ قا. ���y قو@ من �لعجم بأيديهم �لسيو� مسل

 Fِنّ ِبsَ  ْ
َ
)ما من حيلةï )ما من .  �هللا نفI Ð سبيل �هللاpهبْت . ِه ��ِجُعو:َ ا ِ]�

جا¾� ح\ قامو� { با" �Ïيت ��ö xن : مغيثï )ما من )حد من �ألبناïW قا�
@ْ " :فيه6 فأحجمو� عن �yخو�6 جعل بعضهم يقو� Ïعض Fيدفع بعضهم "تقد 6

ية �Ïيت6 قا@ êمد فأخذ : قا�. بعضا�¨ I د�ّجةb� z`� 5 خلفzفقمت ف
)نا  .]¬ �بن عّم �سو� �هللا ص¥ �هللا عليه سلم! òكم :بيد� سا�� جعل يقو�

:: فدخل عليه �جل منهم يقا� Ý: قا�. �َهللا �َهللا I ��. )نا )خو �bأمو:. �بن ها�
يه6 غال@ لقريش �yند�¬ موv طY³ مدê "Ôاهر6 ف�به { مقد@ �)سه 

جهه بالوسا�� �ل\ _نت I يد�6 �تكأ عليه �أخذ �لسيف من يد�6 فصا� 
  . 6 قتلo قتلo:بالفا�سية
فدخل منهم �اعة فنخسه �حد منهم بالسيف I خا�ته6 ��بو� : قا�

bا _: I . هفذÛو� Ûpا من قفا�6 )خذ� �)سه فمَضْو� به ]N طاهر6 ف�Zو� جّثت
َحر جا¾� ]N جّثته فأ��جوها I جّل ³لوها Fقت �لس : فقيل6فأصبحت: قا�. 

�ي¥6 فأتا¬6 فأمرته فأتا¬ بها فدفعتها : قا�  .ها5 �لع�� �ال� ��هم N[ فبعثت
لّما )صبح طاهر نصب �)( êمد { �لÆ¸6 بر¸ حائط �لبستا: ��x ي¥ .]�ه 



 

 

٣٠٦

با" �ألنبا�6 خر¸ من )هل بغد�� للنظر ]�ه ما ال 5ò با" �ألنبا�6 فتح 
pكر êمد بن عيÐ )نّه قا�  .هذ� �)( �bخلو�: )قبل طاهر يقو�. عد�هم :

W يكو: I ثيا" Ò: قالو�  ما هذ�ï: لة6 فقا�مb� x(� Fخلو� { ثوبه قُ 
بر)( êمد  بعث طاهر .فُقِتل من يومه. )عوp باهللا من ¨�� �*عمة: فقا�  .�*ا(

 F¥صb��لقضيب  Wأمو: مع �لر��b� N[ مد بنê هو من سعف مبّطن6 مع 6
قد : قا�. مصعب �بن عّمه6 فأمر b� Ýأمو: بألف )لف ��هم wلرئاست� �p فر)يت

  ."فلّما ��� سجد: قا�. )�خل �)( êمد { تر( بيد� ]b� Nأمو:
�ع�Z بع¥ ) @¯·¶® -¶¼¶®( { �لرغم من ): �لسلطا: êمو� �Øا¬هذ�6 
 �هتمامه منصبا بصو�� )كÆ { قد _:��ا { �بيا ف) قاتل )خيه(بن يوسف 

لة �لعثمانية{  �`فا�كيفية y� 5ÕتلÎ من e6ما تب ßاصة بعد ضيا� بال� 
قر� ) طر�بلس(بعد ���سة �فية للوضع I �بيا . @¼·¶®�@ ��ونا: �nز�ئر 

صل ½·¶® مايو °« ف~ .عليها�� سلطته حكمه )�£دخل مبا�� �لسلطا:  @
 باشا نقله ]N تر�يا6 �نتÂ  َ{ِ لe �لقبض َ{َ )�ألسطو� �ل�Z طر�بلس 

 w خ�Y بعو�� �ألتر�A �لعثماني�*ا(تفا�W ف 6بذلك حكم �لقرمانليI w �بيا
 ْ(�n� I wاطر �لفرنسيý ذلك � فيهم ³ا� ;م ضد�خطر ضد ز�ئر  تونس6 

�لسو��: zم I هم ي �يدpين بد) نفو�� Öية .�إل×ل�Zلة �لy� لكن �تصا� 
 x�� 6 �ألمرzم I Öخاطر نتيجة لوجو� �إل×لbفوفا باêبليبيا )صبح صعبا 

حدهم  عليهم يد��و: ):)هلها َل عَ )�N[ x ضعف �`كم �لI �Z �بيا جَ  
 x( مو�جهة�خطر خا� .  

 

  
  
  
  



 

 

٣٠٧

""""�        لسحر خليفةلسحر خليفةلسحر خليفةلسحر خليفة" " " " ح¿ �أل�ح¿ �أل�ح¿ �أل�ح¿ �أل
        ))))@@@@®®¼«®®¼«®®¼«®®¼« )كتوبر  )كتوبر  )كتوبر  )كتوبر ½½½½/ / / / ¶½®¶½®¶½®¶½®�لعد� �لعد� �لعد� �لعد� / / / / كتا" I جريد�كتا" I جريد�كتا" I جريد�كتا" I جريد�((((

�ئية فلسطينية سحر خليفة� ُ  َyِ 5ْ I 6®¹¯®�@   نابلس@  I جتتز
 ع� �ما من �إلحبا� خيبة   بعد مر� ثالثة6 ياسن مبكر� ¨�جا تقليد

تكرّ 6 كما تقو��6ألمل ¸� ثم .( حياتها للكتابة قر�5 ): تتحر� من هذ� �لز
شبل   جامعةمنحصلت { ��جة �bاجستY  ف��5 £و�صل ���ستها �nامعية6

��جة �yكتو��� ��y� Iسا5 6 ثم ·¶¯®�@  الوالياb� 5تحد� �ألمريكية بهل
 .���سا5 نسوية bد� ثالثة )عو�@تلقت ة6 �ألمريكي يو�) ة جامع من�لنسوية

عملت I �ا�  6 بنابلس"�Ùشؤ: �bر)� �أل"مر�ز @ ¶¶¯® )سست �@ قد
بضع ع��  تبلغ ��ياتها.  للكتابةثم تفرغت 6 سنة¼·كø من حقوb� ºر)� أل

تعالج . ��يةv حرية �bر)�6 قضية) @µ¹¯®" (لم نعد جو��x لكم ":��يتها �أل
=عبا� " ;ا )يضا . سببا I شهرتها)@°µ¯®" (�لصبا� ": ��يتها �Øانيةنت

�قعية"" �لشمس Yمذكر�5 �مر)� غ ""ë�Yb� "" )صل فصل""Wسما å�( "
غp YلكN[ 6 جانب ��يتها �ل\ öن بصد�ها .]N عد�  معظم ��ياتها ْت ِ�َ رْ تُ 

لقت ) n6و�ئز �لعربية �لعاbية من �عد��نالت كما . من �للغا5 �أل�بية
 I 5�Ôاê"لغر� �  .بعض �

سو� )تنا� I هذ� �لفصل ��يتها" :�6 �ل\ صد�5 أل� مر� "ح¿ �أل
 )كتوبر ½/ ¶½®�لعد� " (كتا" I جريد�"@6 s: �عتمد5 هنا { طبعة ¼®¼«�@ 
»¼®®@ .(wجا� الثنb� لكن قبل ): )كتب عنها شيئا )حب ): )فسح من )شهر 

قد خطرN 5 . نبيه �لقاسم6 �آلخر ��� �ألسطة. );ما �: من كتبو� عن �لر�ية
هذ� �لفكر� ح\ يكو: )ما@ �لقا�§ �ثنا: من ��ين يتحمسو: للÕتبة َيَرْنَها 
 6wحد مث¥ ال ير�ها بنفس �لع�شيئا كبI �Y �لم �إلبد�� �لر�I þ مقابل 

فأما . �لكريم ): يقا�: يو�¨: يرx �)يه بنفسه *فسهمن ثم يستطيع �لقا�§ 



 

 

٣٠٨

سحر خليفة I حبها "نبيه �لقاسم فقد جدb� } Ý 5شباA ���سة بعنو�: . �
غصة �لو�قع �أل�م �  : هذ� نصه" �أل

" I قع�]ّ: �bعرفة بالو�قع » �لصو�� �`قيقّية للو�قعx( 6 لإلنسا:p[ 6 ال 
هكذ� قالت سحر خليفة �ل\ : نحر� عنهعدسة تنأx عن �لو�قع ت

 نضاال5 شعبها �لفلسطيo منذ �الحتال�  بإبد��تها �لر�ئية6  ��فقت6
جهت µ°¯® �إل�Ùئي¥ للضفة �لغربية Ç� Iامس من حزير�:» �ل\  6

بكثY من �التّهاما5 ح\ �لرفض bو�قفها �لّصلبة جر)تها I توجيه سها@ 
ا� �لك

ّ
tين�النتقا� باYث.  

لكّن سحر نفسها6 بعد �نقضاW �لعمر �nميل6 �öسا� �ألمل بتحقيق 
َ@  :�`لم �Ïعيد6 جد5 نفَسها6 كآال� غYها6 تسأ�

َ
كيف حصل pلكb ïاï�p ]ِال

=نت �حلتها �السZجاعّية öو �bاq للبحث �£نقيب  ïYين نس( Ns ïنظّل
ما I �حلة �السZجا� هذ� من �لوقو� { حقائق �لو�قع ��x _:6 �غم 

)صل " بد)5 �حلة �السZجا� بر�يتها .مفاجآ5 )�مةê 6زنة6 ُمفّجر� للغضب
َمْقتل  °·¯®  6 )��تنا £لك �لسنو�5 )حد�ثها6 )همها �نفجا� ثو��"فصل

�مزها �لشيخ عّز �yين �لقّسا@6 �نتهاØ� Wو��6 �نقسا@ �لزعماI W مو�قفهم tا� 
�ستمر�� �*ضا�6 بينما )ّ� �لكثY من �لشبا" { ُمتابعة �لقتا� �غم �Øو�� 

�خو� �Ïال� سÕنها I )جو�W �`ر" �لعاbية �Øانية6 حيث _نت بريطانيا 
  .�bنتدبة { فلسطw طرفا )ساسّيا فيها

�يتها� I قفت بنا سحر خليفة £عو� I ¯·¯® عند �@ ")صل فصل"  
تصل ]N �@"  �ألّ�حّ¿ "��يتها هذ� �ْ F²ضيا� ¶¹¯®  ُ£تَابِع �ل6 �@ �*كبة 

َر� �لسو(6 )جعل : "�Ïال�
َ$)عو� ��و@ ��y �لعيلة ألقوَ@ بإصال� ما تصّد� 
ما ُعد5ُ )طيق جّو . من �6��y ��� �لعيلة6 مÕنا يُْسَكن6 شيئا يُْذَكر Ý تا�يخ

 WْدÏَ�� مp( :Õهُب ]�ه�لغربة �لطّيا��5 �bطا��5 ّ I من جديد.   Aهنا
 N[ جئُت �Yخ(�شنطن6 ثّم �bغر"6 65 ثّم *د:6 ثّم با�يس Yعّما:6 قبلها ب



 

 

٣٠٩

� مطا�  .�لضّفةّ I مزعج ): }ّس )نّك َطرٌْ� ��� متنّقل WÒ.  I ما ): تستقّر
  ".مÕ: ما ح\ تنتقل ]N �خر6 Ns �خر بال نهاية6 بال }ديد

 تبد) سحر خليفة6 { لسا: ��ية �لقصة6 بتصوير حالة �لفلسطيo هكذ�
� مÕ:6 مطر� من ّ� مطا�6 غريب لن يدخل6ّ I åرفوb� "6 "برسونا نو: جر�تا

توّضح )ّ: عو�تها سببُها )نّها. كما صفه �لشاعر سميح �لقاسم  " ��y� هذ� I
س\ ¨�ّية ��� �(5ُ )نا  ْyِت�� ما حّل با��y  ". منذ �£ا�يخ)نا كنُت هنا .ُ

{ هذ� ���y مّر5 )جيا�6 مّر �حتال� عو�صف ¨لز�� �هيب جعل "  :)هلها
حو;ا �ما� شظايا غبا� : مدينتَنا مقلوبة 6ºجلها لفو�(�)سها £حت6 

تتسا�W بألم". �ذ� �الحتال� مثل �لزلز��  .كثيف" : ïّو َمْن _: هناn� هذ� I
(���سّ\  �(خاN �آلخر I �لسعو�يّة6  6Nخا Nخاَمن ظّل هناï لم يبق   .نا6 

xكرp ì6 )ض
F
v سافر6 هاجر6 َ

ّ
)نا )عو� بعد ّ� �لسنw ألصلح ما  .)حد ]ال

تصّد� بعد �لزلز��6 قبل �لزلز��6 )عيد ]��y� N بعض �لّرنق6 )¨يل  (Zه�
  ".�لغبا�

ية �لقصة » نضا���حيد �بن  wشقيقة )مة ��� بنت ¨�ية6 
�ية� I فصل" �لقحطا:6 �لشخصّيا5 �ل\ عرفناها �لر�ية »  نضا�  ".)صل 

 I فصل"�ل\ عّرفتنا { نفسها���6 لكن )� �لفعلية "  :بقو;ا  ")صل  oتy
eِ ب I حجر �أل@ ته. )� _نت شبه طفلة.  _نت سّ\ 

ْ
ر� بعد ): تُرِْضَعo تُل

مع �أليا@ بد)5ْ تستوعُب ما تسمُع من �@  .£عو� للمستش~ ��( �£مريض
 Yّقليد سيتغ£� :ّ(تتقّبلها Ûما(6 بأّ: �nيل �لقديم سيتغ�p[ Yّ غYّنا�6  �Õف(
 Yيبد) با*فس6 فو�ظبَْت { تغي Yغي£� :ّ( 6Yغي£� oو�� تعØ� :ّ(]�p ك²نا�6 

_نت مشغولة بما }لُم بما تعمُل .  ا »6 لم تشملoتلك �*فس6 نفسه
 �متد�ٌ� . تكسY �لقيو�

ّ
ّس )¬

ُ
=نت } 6oْت �نُت )نا ضمن �لقيو� فك²ََ

oفنبذت ¸�  ."bاضيها قيو� �لز
�لفظها طنُها6 يتنّكر ;ا �لشقيُق �ألهُل  ¶¹¯®  =نت �*كبة �@

_نت نضا�   .يها ý Iتلف �لعو�صم �لُمتباعد��لغريب6 تَْذُ�َ بها �لريا� فZم



 

 

٣١٠

قد �هد5 نفَسها6 قد نُِكبَْت بفقد�: �لوطن �ألهل6 )ْ: تعيش بال pكريا5 
بال )حز�:6 ): تنÐ ما » ��و@ ما _نت باألمس تعيش فقط من )جل 
قة عيو:  �لفن6 ): تعيش إلحساسها ترسم لوحا5 خر�فّية فيها )لو�: ُمْ�ِ

ع Wلضيا�. سليةخ���تُقّر�6 قد شا�فت { . تمّر سنو: �لتشّتت �لغربة 
ّمم  َZُحتل6 لb� يت6 �غم حر�" جنو�Ï��لسبعw من عمرها6 ): تعو� للوطن 

  .بيت �لعيلة6 تُعيد `ياتها بعَض �الستقر�� �لطمأنينة �لّر�حة
�يتها هذ� )سلو" �£و¨يع ما بw ثالث� I ة )¨منة�تّبعت سحر خليفة :

 Ôا`� 6º��ل { �أل Fلُمَسج� qاb� 6عيد�Ï� سحو" من ���كر�b� qاb�
�لشاهد { ما )صلتنا ]�ه )عما� خيانا5 ��ين  qاb� Wِف من عبFلُمَخف�

=: £ّيا� �لو� حضو� كثيف I �لعديد من �bشاهد . تاجر� باÏت �لشعب
qاb� ا( ��ين _نو�6 كتلك �ل\ تستعيد فيها*�تستح� �ألمكنة �أل¨منة  

قوفها )ما@ لوحاتها �ل\ �سمتها بعيد� عن �لوطن ��5 }ملها تعمل  I خاصة
فيختلط I . { ترتيبها I بيت �لعائلة ��x تقو@ بZميمه ���s �`يا� ]�ه
�لرغبة I �النطالº للمستقبل �bرجو كما  qاbبا Ôهنها �`اp ساعة I يناها(�

قا� ]نه _:  ��y� @قف )ما x�� عن �لرجل �لطويل wما5 ياسم�سماعها ل
 x�� عيد لتستعيد فتاها �بيعÏ� عيدÏ� N[ 5ها6 فقفز5 بها ��كريا��يوما من ُ�ّ

�`الة نفسها )صابتها » . )حبته تعو� £عيش �لسا�5 �ل\ قضتها برفقته
 Yسعد �لصغ N[ ز�نة عند مالحقة ُجنْد �الحتال� تنظرÇ� I wخبأته ياسم x��

Ý . \عض �`و���5 �لÏ نقلها I عتمد5 سحر )يضا )سلو" �لكتابة �£وثيق�
�لقا�� �لعر" I �مشق6  Wلزعما� oعبد �لقا�� �`سي w5 ب�Wللقا� I 5���

ة من �للغة كما )�فقت �لوثيقة �لصو��6 حافظت { لغتها �لبسيطة �لقريب
مع " )صل فصل: "�لعا�يّة �لقريبة للقا�§ �ل\ كتبت بها �nزW �أل� من �لر�ية

̈�يا� �bشاهد �ل\ طغت �لشاعرية �إليقاعّية �nما�ة { لغتها6 مشاهد  �
�شتها b� IاÏ� qعيد مع حبيبها �ألّ� )يا@ �bر�هقة �بيع6 مشاهد ح�تها 

 wم(ُحْسناI 6 مو�قف �النكسا� �ّ£وّحد �لشعو� با;زيمة مع خا�ها حيد 



 

 

٣١١

�لضيا� . wخيها )م( ��� wتنُقل فيه ما ��� من حديث ب x�� شهدb� مثل
�Öحو� حّبه لل oحّبها » لعبد �لقا�� �`سي .  

تعو� بذ�كرتها �السZجاعية öو �bاÏ� qعيد )يا@ طفو£ها حياتها مع 
عائلة I نابلس لتستكمل صو�� �لعمل �لعشو�þ غb� Yنظم جّدتها I بيت �ل

 x�� 6ال�Ï� I xضد �الستيطا: ��هو� xلعسكر� Ëلسيا� Éللعمل �لعر
�ية � I صفه I فصل")سهبت6 تستعيد �يط حياتها I عملية ")صل 

�سZجا� للماÏ� qعيد6 £لك �لسنو�5 �ل\ تلت مقتل عّز �yين �لقّسا@ 
مر�� �لشبا" I نضا;م ضّد �bحتل �النكلxÖ �لغريب6 ضّد عمليا5 �ست

تسZجع )حد�ë  .�الستيطا: �ل\ يقو@ بها �bهاجر: ��هو� بدعم من �bحتل
�لرحلة �ل\ قامت بها مع سّتها ¨�ّية bوقع �Øّو�� حيث يتو�جد خا;ا حيد6 ُمتابِع 

Wلقاها بالف\ �بيع مر�فق خا;ا �بنه ��" �لقّسا@ حامل لو�W قيا�� �Øو��6 
Ý Yيف خفق قلبُها �لصغ� 6 Foَجه : "�لُمتَب I يُت عينيه مثل قمرين )خ�ين(�

ََ̈غٍب فوº �لفم  من 
ّ
_: �يال6 طويال . شبيه بوجو� �Ïنا65 )ملس6 )مر�6 ]ال

öيال ُمث6�Y فبد)5ُ )حّس ب�W يطفح ��خل صد�x كفّو�� ما6W ماW ساخن6 
جÂ يصYُ كرغيف �فّ  6Ë(� \تصل حاº يُرسل موجا5 تلو موجا5 ترتفع 

�ستعا�� �bشاعر �ل\ )حّستها »  ".خ< خر¸ من �*ا� qاb� تتابع �يط
�لوy �لشا" طYّ عق¥6 �ستوv " :برفقة �بيع جّدتها I طريقهم للقاW خا;ا حيد

}  . xال )سمع سو Ýخيا 
ّ
لم يطل هذ� �للقاW  ".�نّة صوتهما عدx�( 5ُ ]ال

قر�� حيد بعو�تهم �ل²يعة للبيت Öُنْد �إلنكلn بسبب }ّر_5ٍ ُمِريبٍة.  
تستعيد )حد�ë ��و@ ��x فاجأهم فيه خا;ا حيد عندما �خل برفقة 
�بيع �علن ;م )ّ: �Øو�� بد)5 تنها�6 �يف جلس خا;ا )مw يتبا�ال: 

�تا برفقة جّدتها لقاWها  يا�تها Çا;ا حيد I قرية¨. �`ديث حو� �ألضا�¨
بربيع6 ما سمعت شاهد5 خال� ¨يا�تها من )حد�ë �لُمو�جها5 بØ� wّّو�� 
عجز )صحا" �أل�å عن �bو�جهة6  åسيطر� ��هو� { �أل� Öُجنْد �إلنكل



 

 

٣١٢

�ّ*د" xبالشكو Wالكتفا�ل\ �ستقّر �  صانو� تتذكر ¨يا�تها جّدتها لقرية .
  .فيها حيد تزّ¸ من حسنا }ّو� �صبح فالحا يعمل I )�ضه

تتذكُر �خر لقا�Wتها مع �بيع �`الة �`زينة �ل\ _: عليها بسبب تدهو�  
ت �Øو�� من ��yخل6 ما �� : "قا� ;ا معZفا . �ألضا� �نهيا��Ø� 5ّو��

ّ
�öل

)مثاN �آل: بال . بحُث عن ýر¸ Çالصه� فر� مّنا با5 ي. بإمÕننا ): نتجّمع
ال عمل ال مستقبل. ýر¸ å�( الفماxy �p ألعطيكï ال xy WÒ . ال ما� 

ºبه ألقو� بصد Aعد( :oنتظري�  .oنتظري� N Àها )نا )قو�.  كو : xال تنتظر
oي)Ûث عن )�å تؤ åسأهّج من هذ� �أل� 

ّ
)Ûث عن عملÛ( 6ث عن .  أل¬

 �آل: بال حيا� ال مستقبلخيط ي
ّ
ر ". )نا ال 6WÒ �ّر� ال WÒ. هديo أل¬

ّ
تتذك

ضع �)سه I حضنها بكى عليها { نفسه6 كيف قّبل يدها يستسمحها6 
�يف بكى بكى6 » بكت )يضا6 )قسمت )نها لن تنسا� طو�� حياتها6 

Ý ستظّلستنتظر�6 لن ستظّل فّية { عهدها ما ظّل َغَفٌس I صد�ها6  
�Yهو "تكو: لرجل غ�يف قّبل يديها مر�5 عديد� قّبل جبينها سأ;ا  6

ºقالت كصال� قدسّية: يُفا��يف ضّمت يديها ]N صد�ها   ïoِْكيف : لن تَنَْسي
  !".)نساïA )نَت �بي�

ر تلك : "تقف نضا� مع �bاÏ� qعيد » تسا� نفسها
ّ
�آل:6 )نا )تذك

ر A�p �لو��� b� A�pوقف6 )قو� *ف�Ðأليا@ )ت
ّ
! كم ضا� �لعمر بال ثمر�: ذك

لو ظّل �بيع هل كنُت )مّر بتلك �Çيباï5 هل ! كم خفق �لقلُب بال ]حسا(
. كنُت )ضيع بهذ� �لعالم Ûثا عن بديل لربي�ï  لكن �بيع ال يُْستَبَْد� ال يتجّد�

ر ما  ".لقلب حلم �£غيYهو حّب �لصبا �بيع �. مّر� I �لعمر6 فقط مّر�
ّ
تتذك

 6Öمن جند �إلنكل wدعومb� هو��� wستوطنb� من مو�جها5 مع ëحد
�bو�جهة �`اسمة �ل\ _: من )ثرها �نفضاå شمل  6åهو� { �أل��� Wستيال�

=: : �لعائلة 6oجته حسنا �نضما للثو�� بقيا�� عبد �لقا�� �`سي¨فوحيد 
نضا� جّدتها ��تا £قيما I بيت �لعائلة I نابلس6 )مw تابع . �بيع قد سبقهما

  .عمله �لصحاI يتتبع )خبا� �Øّو�� �Øو��



 

 

٣١٣

 «تتوقف �سZجا�5 نضا� عند هذ� �ألحد�ë �ألخ�Y �ل\ شهدتها6 
{ يقw �آل: » I �لسبعw من عمرها قد ��N[ 5 بيت �لعائلة لZميمه 

 )حال@ تنتظر }قيقها ال )فر�� �ئلة }ت قيد �الحتال� �إل
F
�Ùئي¥ للوطن6 )ال

معا�� تبo معهم حيا� جديد� Wال )صدقافª . يمكن ): يقفو� ]N جانبها 
Âنت�لكْن I هذ� �bاq �لسحيق _: ما . ��x عرفت �شت _: ماضيا6 

يتجد� مع يبعث �ألمل يشّد ���كر� يرسم �لبسمة { �لشفا� يعو� �نبثق 
ûما5 جا�� نضا� ياسم6w �ل\ قّصت عليها ما حدë للف\ ��x هر" ]�هم 
من جند �الحتال� خبأته I خز�نتها6 )سهبت I �`ديث عنه بكل �لعو�طف 
رها بفتاها �بيع ��x )حبته6 لكنه 

ّ
مّما )ثا� حّب معرفة �bزيد xy نضا� pك

  .ç" عنها �نقطعت )خبا��
تتقابل �لصو� بعضها ببعض6 ينتصب هكذ� يتد�خ Ôبا`ا qاb� ل

جا�تها عن pلك �لرجل �لطويل �*حيف  ياسمw �لوهم �Ïعيد ُمتجّسد� û Iما5
�لشعر �ألبيض óò بلهجة قرّيةx�� 6 صا�فته )ما@  W��Ç� :لعيو� xp

)خÆها )نه يعر� ���y من ��y� � بن�لعيلة6  ��خلها ألنه _: كفر� فيها 
يا خسا�� �6��y يا : �يف قف باÏا" عّد� �قائق هّز �)سه عّد� هّز�5 قا�

��y� هل( ��y� يا ¨من. خسا�� �6 فأيقظت )حاسيس نضا� من مÕمنها6 !"
)��5 ]�ها A�p �`بيب �Ïعيد �بيعx�� 6 عشقت فقد5 ّ� )ثر Ý بعد 

 . ضيا� �لوطن تشّتت �ألهل
ّ
 حلما6 �حلة قص6�Y صو�� �يلة6 هل _: �بيع ]ال

ï:مر�هقة �فلة منسّية6 ��حت6 ضاعت6 طو�ها �لنسيا."  
�يا بيتها �bهجو�� تُِعيد �أل��5 ألماكنها6 بعد ¨ wبينما _نت تتنقل ب
)ْ: تر�ها �لعما� حw سماعهم �x �النفجا� sعال: َمنْع �£جّو�6 سمعت طرقا 

_: �جال .  بالرجل ��x �)ته يقف )ما@ �Ïو�بة{ �Ïو�بة �`ديدية6 فوجئت
ُسو�ة6 كب�Y بالسن6 شعر� )بيض6 بنظا��5 طبّية قميص )مريكى 

ْ
غريبا بَسك

جهها بنظر� غريبة6 قا� . بكا�ها5 جي� )¨�º لونه باهت I ºّدòُ قف
  !تغ5ِYّ كث�Y يا نضا�: بصو5 مألو�



 

 

٣١٤

  !]p: )نت �بيع: فسا�عت £قو� 
ح�Y �عته لتخو�بعد `ظا Aها )نه . 5 ��تباÆطريقه ]�ها ")خ I :_

�*ا(  6wك_y� :بد) �£جا� ُفْغِلقوم عليها حw سمع باالنفجا� 
ّ
ليسل

Yلعصاف_ :ْغِلَقْت6 �لسّيا��5 : جد نفسه êشو�� b� Iدينة. يتطاير
ُ
فالطريق )

6 "ح\ تفر¸ تنفتح �لطريق)قفت6 لم ðد )مامه ]ال ): يُْكِمل طريقه ]�ها 
قة
ّ
]ّ: �إلغالº قد يستمّر عد� )يا@6 هذ� يعo )نّه سينا@ I هذ� ���y : "فقالت معل

سألت نفَسها". طو�� )يّا@ �ا� ::�Yn� سيقو� �pما! ما�p سيقو� �*ا( عنها6 
  ".�جل غريب I x��� I هذ� �لزقاïº غÎ Yكن

ò :_ ديقة`� I خال� جلوسهما: ّدثها عن نفسه » تتأّمله تفكر
�بن ! كم تغYّنا �ختلف �بيع �ÖبÇ�)هذ� �بيع حفيد )@ نايف بائعة �لل* 

 wنّهما6 ح( Nكنت قد سمعُت من خا ïسعا�� oيث �`سي� �خاN بالر
 Yبقرية ب oو�� عند �`سيØ� مقّر قيا�� I هبا للقد( بعد صانو�6 �£قيا بربيعp

قّو�ته ظّل معه ح\ �ستشها�� I �لقسطل6 بعد .¨يت oقد �£حق با`سي :_ 
بعد هر" سعا�� ]N �مشق بد) �جا� �ألمن . "�لقسطل pهب مع )مN[ w سعا��

يطا��: )عضاW حزبه6 فا£جأ �بيع ]N �لسفا�� �لكندية6 هناA تعّر� { 
  ".ند� هناA تزجا )×باموظفة _نت تز�هم I مر�ز �`ز"  هربت معه ]N ك

. )خÆها �بيع )نه بعد هربه ]Ï Nنا: مع خا;ا )مw بد) حياته �جل مطابع
م صف �`ر� I جريد� 

ّ
صف! �`ر� . �لشهA�p I �Y �لوقت" �لزبعة"تعل

تطّو� منذ A�p �لزمن6 مع تطّو�� تطّو� هو من صّف �`ر� با�د ح\ 
نية �إلنZتايب �bونتايب �لزZفِْست ثم �لطباعة �أللكينكوغر�� �أل

هو �آل: yيه I �إلما��5 ��ة ضخمة للكمبيوتر �ال5 �لنسخ . �لكمبيوتر
. يستو��ها من كو�يا ��ابا: �;ند )bانيا �ل�Æ¨يل. �£صوير �لطباعة

� مI :Õ �لعالمّ I و�� �£قنّيةØ� ُيتابعهو �آل: .يستو�� كمبيوتر�5 بر�مج  
قد تقاعد .  ¨جته ماتت منذ سنو�5 ب²طا: �Øدx. �جل )عما� مÆمج
Ýعما( :)بنا¾� يدير.  



 

 

٣١٥

5 نضا� لربيع ما �لت ]�ه حياتها بعد �*كبة تشتت �ألهل �لشعب �
بعدما ماتت س\6 )� �ختفت6 )`قo خاN بمد�سة : "قالت. ضيا� �Ïال�

ماهناA �كتشفن موه. �لر�هبا5� N[ بعثة فنّية N :بد)5 . ب\ فدبر Aمن هنا
åلعر�ْقت6 ثم تزجت ثم . حياà كفنانة عشُت حياà بالطو� 

�
تزّجُت ُطل

 ثّم قّر�5ُ )ال WÒ يستحّق   تمّر�65 ثم )حببت ثا¬ مّر� ثالث مّر� �� مّر�6
�سوماà  �نشغا� oّح\ ).  �لقلب ]ال ف x��� N[ ها )نا )عو��مم ما �� ]N من 

  ".�� قحطا:
)يا@ �`صا� )ج5Æ �بيع ): يبe مع نضا� I بيت �لعائلة حيث _نت 

wجا�تها ياسمهذ� �أليا@ . ت�Zه I �لليل �نا@ حيد�6 تنا@ » عند صديقتها 
من . _نت مناسبة إلّطال� �بيع { مذكر�5 )مw خا� نضا� ترتيب )��قها

ل\ قر)تها نضا� بتشجيع من �بيع تعّرفنا { ما )لّم خال� هذ� �bذكر�5 �
ت �Øو�� I °·¯®بفلسطw بعد مقتل عز �yين �لقّسا@ �نهيا� ثو�� �@  تشت! 

با£حديد ُيْطِلعنا { تفاصيل �`ر" �bقدسة �ل\ . مناطق ýتلفة من �Ïال�
ضد �الس 6xÖضد �الحتال� �إلنكل oعلنها عبد �لقا�� �`سي( xتيطا: ��هو�

يسجل )مI w مذكر�ته تفاصيل )حد�ë تلك �لسنو�5 ما . I منطقة �لقد(
 6wفلسط Ẅعما القا� عبد �لقا�� �`سيo من المباال� �لزعماW �لعر" ح\ 
تزيد� بالسال� عندما pهب ]�هم I �لشا@6  Ý ساعد�b� فضهم مّد يد�

لكن �لرفض �لسخرية . توّفر �لسال�قابلهم بwّ ;م خطو�� �لوضع )همية 
�التّها@ _: �ّ� �لزعماW �لعر" { عبد �لقا�� �`سيÎ 6oا جعله يعو� منك�² 

  .يائسا �عيا bا قد تؤ� ]�ه حالة �Ïال�
=: ��x توّقع6 فقد �ستطاعت �لقّو�5 ��هو�ية �bدعومة من ُجنْد 

مساحا5 كب�Y من �Ïال�6 ): �الحتال� �إلنكلxÖ ): توّسع سيطرتها { 
 I �لقسطل6 ¶¹¯® نيسا: µ}سم �`ر" بعد �ستشها� عبد �لقا�� �`سيo يو@ 

=سح �حتلت { )ثر� � �bنطقة �لقريبة من �لقد( Yحيث قامت بهجو@ كب .
=نت مقدمة لسقو� � �Ïال� فيما بعد.  



 

 

٣١٦

د منذ �Ïد�ية )
ّ
: عو�تها للبيت )���5 نضا�6 بطلة سحر خليفة6 ): تؤ�

�الستمر��ية I �لوجو� WقاÏ� xحّد£� I غبة� ���s A���[ لوطن _: عن� :
"x]: _: �ألهل . بَِقيُت مثل �لسيف فر��. )جد نفÐ �آل: بال صاحب بال مأ

��y� xهذ xما ظّل هنا سو ï6 َمْن ظّل هناwاقÏ� نا �حلُت مثل(. �حلو� مث6¥ 
جديد ألجعل من �6��y ��� �لعيلة6 بي\ �أل� هو بي\ �ألخ6Y ;ذ� عد5ُ هنا من 

åعرb� يز6 مثلتمحو� �هتما@ نضا� بما  ".جال6xY متحف6 صو� �سو@ بر�
qاb� I ëقّصة �*ا( ��ين _نو� .  حدpكر هذ� �ألحد�ë �ل\ جر5 

xرð :_ اb مشاهد  . يعيشو: فيها لم يzفها عن نقل صو� 
سحر ): تنقل للقا�§6 { لسا: ياسمw جا�� نضا�6 صو�� عن �هتمت 

_نت }ó عن �`و�جز : "حالة �Ïال� �*ا( }ت �الحتال� �إل�Ùئي¥
�لفقر �;ّم �Ùsئيل 6ºإلغال� . I ّقا� مر�Ï� بو ³د�: نسفوها6 �بن( ���

�يناميت6 �لسجن من ع� سنو�65 بنت �bعتوº �عتقلوها مع جوقة شبا" معهم 
wحبسوها ع� سن oنسفوها6 يع  ".نسفو� ��� )بوها 

ëما حد wياسم x�خلو� �لزقاº . �لليلة �شتباA عند �nامع: "تر
عمرA شفتيها . �bر=با6 يا جا�تنا6 ){ من ���y. باnّر�فة6 بعدين `قتها �bر=با

(� 6Ëسه بر�(� xندn� شو�( ºر=با لّما تمرb� ïر=باbسه ){ من �لعلّية� .oيع :
��y� تهّد 6åعر(عمرA شفتيها . �bر=با6 يا جا�تنا6 )طو� من �6��y )طو� 

�يف )ّ: �لشبا" _نو� I حالة ثو�� ��ئمة ضد جند �الحتال� Îا _:  ïر=باb�
  .يستد� فرå �`صا� منع �£جّو� { ف5�Z متقا�بة

من )يا@ �النتفاضة �يف _: نقلت { لسا: ياسمw بعض مشاهد 
�لوشا� من بw )بناW شعبهم Wيو�جهو: �لعمال���A : "�لشبا" يُقاتلو: �bحتل6 

شبا" �النتفاضة ك²� �لشبابيك نزعو� �`ديد . _نت مهجو�� مفتوحة. )نِت 
�خلوها .Aُيعّذبو� هنا Aاكمو� هناò Aلقبو ينامو� هنا� I نتفاضة . نزلو�� �بأّ

لكن بعدين . ا نبعث ;م بيض جبنة6 مّر�5 صينّية مقلوبة6 مّر�5 كفتةكنّ 
. �نا ما نقّر" عليهم ال نتجر) óö معهم. لّما صا�� òاكمو� فيها خفنا منهم



 

 

٣١٧

��y� يش يقتحمn� نسمع. لكن نسمع6 نسمع صيا�6 نسمع كر�بيج مسّبا65 
ّت كب6�Y خايفة { حا;ا )� خّويفة مريضة6 س. �قتحمو� ����م ثالë مّر�5

Wمن �لعمال{ ���ها6 خايفة من �لسلطة من ³ا(6 خايفة من ��هو� ."  
» �لسنو�5 ¶¹¯® -¯·¯®}ّد� ¨من �لر�ية I ع� سنو�5 من سنة  6

�ل\ شهد5 فيها �Ïال� حّد� �ل��� �ل��z ما بw �لعر" ��هو� { َمْن منهما 
�`اÔ . دهايكو: صاحب �Ïال� سيّ  qاb� wجتها بلكن سحر بمز�

�ستحضا� شخصية ياسمw �متد5 بزما: �ألحد�N[ ë �لسنو�5 �ألv من 
�لع�ين6 لكنها �قت5z { نقل صو� متفرقة مشاهد من حيا�  xلقر: �`ا��

�غم )ّ: �لزمن .  }ديد� I مدينة نابلس }ت نY �`كم �إل�Ùئي¥: �*ا(
 I من_ �ªته6 ]ال )نّه لم يَُشÆخ �� ]نسا: ّ �  Éإلنسا: �لعر� xy يّة قيمة( 

 wقاتلb� wللمستوطن � مر�حل مو�جهته للقوx �الستعما�ية �إلنكلÖية ) I
=: تzّفه { �لغالب �أنه يملك �لزمن ûه6 فال قيمة للسا�5 . ��هو�

�ية �أليا@ �لسنو�5 كما بَد� pلك �ضحا � I"فصل�ps كّنا نرx تغ�Yّ ". )صل 
�ية � I عامل مع �لزمن£� I ما"�شا " حّ¿ �ألّ Fُمَهم]ال ): �لزمن ظّل ثانوّيا 

Wلزعما�فعندما . بالنسبة bجمو� �*ا(6 خاصة )صحا" �لوجاهة �لسيا�� 
�فاقه bقابلة �لقائد �لعا@ I �مشق لي�� oصل عبد �لقا�� �`سيÏا´  Ý 

� للمقابلة �لساعة  Fوعد �لُمَحدb� :_ wفلسط I الة �ل\ عليها �لوضع`� Wلزعما�
�£اسعة �*صف صباحا6 لكن �Ïّو�" )خÆهم6 عندما صلو� لم ðد� )حد�6 
): �لسكرتI �ò Y �£اسعة �*صف6 مدير �bكتب I �لساعة �لعا��6 

Ø� لساعة� I @لقائد �لعا��bو�جهة I فلسطw { )شدها6 �لزعماW . انية ع��
�لوجهاW يقضو: قتهم I مقا» �مشق ح\ I �جتماعهم مع عبد �لقا�� 
لسما� تصّو�� عن �لو�قع �لر�هن6 طلبه منهم �إلI ��Ù تقديم �لسال� 

قت6 sال ضاعت �لفرص ضاعت �Ïال� �Ù( I wا . للمقاتلb لم يهتمو�
ه )خذ� يضّيعو: �لوقت I جد� عقيم حو�� بعيد عن �;د� Îا يسمعون

Wجعله ينسحب من �للقا oغضب عبد �لقا�� �`سي( . I ينا�(� �z£� هذ�
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�bو�جها5 بb� wستوطنw ��هو� )هاN �لقرx �لعربية �جا� �Øو��6 فبينما يُِعّد 
�Øو�x يُشغل قته �bستوطن نفسه ðهزها للحظة �`سم �bو�جهة ×د Éلعر� 

�ألمثلة �ل\ تُقدمها �لر�ية عديد� I جز)يها. بالقصص �nََد� �لتسويف :
" )صل فصل""�  ".حّ¿ �ألّ

ها . قد شªّ �لزمن بالنسبة *ضا�6 ��ية �لقصة6 حقيقة صعبة
ّ
ظل
لن يعو�6 يعي :_ x�� qاbرها با

ّ
� سا�5 يومها يُذك I @¨دها �لُمال

àلغد �آل� I يدفع بها £فكر�ps _نت نضا� قد .  bشاغل �`اÔ �لضاغط6 
 :(�هد5 نفسها ): تعيش بال pكريا5 بال )حز�:  6qاb� I ظة` I 5قّر�
تنÐ ما » عليه ��و@ ما _نته باألمس6 ): تعيش فقط من )جل �لفن 

عسلّية6 إلحساسها6 ): ترسم لوحا5 خر�فّية فيها )لو� Wعيو: خ��: م�قة 
 6:_ x�� اعث للزمنÏ� « فقد _نت هذ� �للوحا5 �لفنّية �ل\ �سمتها
�آلخذ� بها I �حلة ال� ]b� NاÏ� qعيد  6qاbحر�ة فيها �ألحاسيس باb�

» تقف )ما@ . �Ïعيد 6qاb� Ôا`� wجد�نها ما ب I فأخذ �لزمن يتد�خل
 I من عمرهالوحاتها wُيَقا�" �لسبع «  .بيتها ��x ��5 ]�ه6 

)ّما �Õb: فقد �متد { مو�قع عديد� I فلسط6w خاصة I مناطق �لضفة 
قد شÕb� ª: قيمة �ضحة مهمة I �لكثY من . �لغربية منطقة �لقد(

وصف �bشاهد6 خاصة تلك �ل\ _نت I �لقرb� xختلفة حيث ×د �لÖ�Z { �ل
�*باتا5 �*ا( ��ين يعيشو: فيه :Õفصي¥ للم£�" : wب Aهنا xلقر� I Nخا

شجر �لصّبا� Aلشو�( �nبا� بw �لصخو� �bغر ¾� I و��Ø� . \س)نا 
Y³ \ال ح)@ نايف تلك "". نذهب مشيا أل: �nبا� بال شو��� ال سيا��5 

فّقو( wت�لفّقو( ل* I موسم �لص. بّياعة ل*  w£�يف تأà بالعنب 
� فصل �لشتاW تأà با`لبة �لفريكة عد( برغل. ¨بد� . �Öلربيع خب� �

شومر مYمّية سال� عّكو" غY معّكب ."خرجنا مع �لفجر6 =نت �bدينة "
خشو� Wلعتيق . ما ¨�لت تصحو من �*و@ ببط� ºلسو��لشو��� خا�ة ]ال مّنا6 

¨بائن6 بعض �£جا� يعلقو: بضائعهم ) يكنسو: )ما@ �bحا� يشطفو: بال 



 

 

٣١٩

�خلنا �لقرية مع ��p: �لظهر6 "". �أل�å بماW )سو� فنضطر للقفز فَحج �Çطو�5
سط �Ïت Yو مسجد صغö :ينا �لرجا� يّتجهو(�سط �Ïت هو شا�� ضّيق . 

�لقّش  "�Zل�َبْعر �لغنم6 òُِيط به فيه ]سفلت6 شبه ]سفلت6 م¥W با`فر  
 �y Yما@ حو�ك( �Yفق �Yصغ wك_� wانبn� } 6�ÖّبÇ�خرفيش �لربيع 
�bشمش6 خلفها حقو� �لعد(  w£� �من �لل* �£* Þت~ بÇ� wو

���لفو� �Ïند."  
sنما يكشف عن ��كريا5  6Iقل �لفوتوغر�*� } :Õb� zال يقت

يكو: مر�� )فر�� )حز�:6 ال يكو: ساكنا ثابتا بل هو متحرÏ� Aعيد� 6
 Yّمتغ_نت قد �سمتها من " حرÚ �لصنوبر"فنضا� عندما تمسك بلوحة . 

 Úر`� A�p I تتوّغلسنو�5 بعيد�6 يد� بها خيا;ا tعلها �pكرتها تغوص 
��`ّب �Ïعيد6 حّبها �ألّ xكر�� I 6 فقد �£قت. قبل ): توغلÚر`� A�p I 

كذلك . » I بد�ية مر�هقتهاÛ 6ّبها �أل�6 بربيع ��x _: يكÆها قليال
تنقلها لوحة صانو� مر¸ �لزنبق ]Ï� Nعيد تُِعيدها ]N �حلتها ستها ]N بت� 
صانو� �للقاW بربيع فتنتعش مشاعرها من جديد6 تعو� £عيش `ظا5 �`ب 

ين6 )�x حقو� �لقمح �Ïابونج6 ���ة �لزعZ )نظر ]N عينيه �: "�bتدفق��Ç
 x�y� Úعشا(�لطّيو:6 عطر �Ybمّية �لرòا:6 غيو@ �لصنوبر �للّز�" 

ُمْهَرتها ". �لشنا� Þتبئ عميقا بw �لغيو@ Wكذلك )��تها لوحة �سمتها للشهبا
مهرتها تر�ض خلفه6 6Wلشهبا� ºتؤ�د ): صو�� خا;ا فو 6qصو�� للما 

Ïطولة ما �كتملت6 لكن �لوقت لن يمحوها6 ال �pكرتها6 ال عشب نبت { 
  ".�nد��:

�يتها هذ� مكّونا من � I :Õb� عل منt :( لقد �ستطاعت سحر خليفة
�bكّونا5 �*صّية �ألخر6x حيث يؤسس مع �لزمن �لشخصّيا5 �لوصف 

 �لر�þ )نّه يُشb� ªّساحة )همّيته I تشكيل �*ّص . �`دë عالقا5 متبا�لة
تز��� )همّيته بعد ): تتشابك عالقاته مع �لشخصّيا5  6ëفيها �ألحد� xرt \ل�

�bو�قف �لزمن.  



 

 

٣٢٠

sسقا� �`اال5 �*فسّية للشخصيّة   Wضفا[ I حت سحر خليفة× كما 
{ �Û 6:Õbيث )صبح �Õb: جز�W من طبيعة �لشخصية )حو�;ا مشاعرها6 

�تا صانو�6 � عالقتها �لعاطفية ك¨ xقر N[ حال5 نضا�� I ما �)ينا
sسقاطاتها �*فسية { � مI :Õ بيت �لعائلة ما يُث�Yِ من pكريا5 

فعندما تعو� بعد سنو�5 �لقطيعة �لطويلة ]N ��� �لعائلة . )حاسيس �نفعاال5
b� هجو�� يعو�b� ��y� Wجز�( wتتنقل باq بكل ما _: �حيا من I نابلس 

 6��y� هل( �òجديد ينتفض قويا6 فتتحرA �ألمكنة ته 6 تستعيد �نقها6 
�� I كونه بيت �� . تدّ" �`يا� من جديد� zيت نفسه ال ينحÏ� هذ�

قحطا: �لعريق ��x تعو� ]�ه نضا� لZمم ما تهّد@ منه تُِعيد ]�ه �`يا�6 sنما 
�Çونة6 _: ملجأ �Øوّ  Wحبسو� فيه �لعمال x�� لسجن�مر�ز قيا�تهم6  ��

كما َمثFل صمو� �لوطن �ألهل . �bحكمة �ل\ حاكمو� فيها )صد�� قر���تهم 
�مزيته مر�زيته I صنع . ضد � êتل غريب :Õb� نكا� ×د قدسية

 مكونا لإلنسا: ُمَقّر�� مصI �Y معظ( ëفعا للحد�� ( ëية�`د�. م )جز�W �لر
 wلفلسطيني� wستمر بكل ��سته بb�ال ننÐ ): �ل��z �`اّ� �لشديد 
َمْن ِمَن �لطرفw صاحب �ألحقّية فيه  6:Õb� حو� ��bستوطنw ��هو� يد

ïسيكو: صاحبه  
)صل : "لم )توّسع I تناv للشخصياn� I 5زW �ألّ� من �لر�ية

�لسبب )ّ: ه  6"فصل Wزn� I نما �ستمر عملهاsذ� �لشخصيا5 لم ينته ��ها6 
�ما )ّ: �Õb: ال يأخذ )همّيته بغY �إلنسا:6 �إلنسا: ال ". "ح¿ �ألّ�: "�Øا¬

�لزما: مال¨@ للمÕ:6 فإّ: هذ� �Øالوë معا  6:Õb� جو�� ]ال من خال�يتحّقق 
زما: �Õb:6 كذلك فال". هو �لتشكيل �ألساË لª عمل ��þ متÕمل

þ�  . �لشخصية تُشª عن�z مهما Ï� IناW �لر
�ل\ )مسكت " )صل فصل"�لشخصية �لنسائية �bر�زية I   فسّ\ ¨�ّية

بزما@ �ألمو� �عتنت بعائلتها6 عملت تعبت I سبيل تربية )فر�� )Ùتها6 
ت تر�هم

ّ
ظل =نت صاحبة  توّحد بينهم خاصة I مو�قف �Çال� �£نافر6 



 

 

٣٢١

�لر¾يا �الست��� لآلÏ� àعيد �£نبؤ بما ستؤ� ]�ه )ضا� �Ïال� من ضيا� 
 I ت�يد ألهلها6 لم تغب"��ها مر�زيتها من " ح¿ �ألّ� I 5نّما �ستمرs

خال� �ستعا�� حفيدتها نضا� �كرياتها �حالتها مع جّدتها ¨�ية لزيا�� خا;ا 
حيد I �ألماكن �ل\ يت ��تا صانو� غYها6 ¨ xقر I ّو��Ø� و�جد فيها مع

 I ¨و�� كما برØ� جا�� �]بر�¨ ��ها �bهم �الحx�� @�Z }ظى به عند 
b�" : ��Ûو�جهة �`اّ�� �ل\ _�5 تصل ]N حّد �لقتا� sطالº �*ا� بØ� wّو��

هكذ� يقو� ". ف مؤّ�")نا ��Û �لسّت �لو��y لطي. �`جة )نا �بن نا( مؤّ�"
�لزيبق )حد �جا� �Øو�� �bشهو�ين �bخيفw بعد ): _: يب� �لقتا�6 تأّ�" 

تطّو� . �Ûتها ªّتش I هميتها(فقد ×حت س\ ¨�ية ): }افظ { مر�زيتها 
�ألحد�ë منذ �للحظة �ل\ تو� فيها ¨جها ³لت عبW تربية )بنائها ح\ يومها 

Yألخ�.  
���  _نت �بنتهامثلها  I فصل"�ل\ عرفنافتا� : سYتها �لطويلة" )صل 

خجولة6 تَُزF¸ من �بن خا;ا تال´ �ألمرين منه من ]هماÝ ;ا خيانتها مع 
�لفتيا5 ��هو�يا65 ثم ما حدë ;ا من تغ5�Yّ جذ�ية بعد هربها ]N �لقد( 

�تها للبيت ���sها { �لعمل مر�فقتها للý I �Öتلف �bو�قف �لوطنية6 ثم عو
���سة �£مريض ح\ لو )x�ّ بها pلك ]N ]هما� �بنتها نضا� تر�ها I عهد� 

تعو� بنا نضا� I . )مها £توv تربيتها"�£كشف *ا �لكثY من س�Y " ح¿ �ألّ
����yتها  : I ثم �لعمل�� �£مريض � I كيف )5�ّ { متابعة ���ستها

تش~ مد��� �nر�6 �يف تطّو�5 فكريا ثقافيا )صبحت تملك �¾يا �bس
�yتها ��� . ثو�ية نضا�ة :( 6wثم تكشف *ا6 من خال� مذكر�5 خا;ا )م

�عتنت به مّد� نزb� Ýستش~6 )نها قعت  oت �لقائد عبد �لقا�� �`سيn�
               .I حّبه �نت �لكثY من هذ� �`ب �لصامت

من ثم   ل�Ö  كذلك تذكر 6��� } v�لفتا� �bسيحية �ل\ _نت �bؤثر� �أل
مدx �لشخصّية �لقوّية �ل\ ملكتها فرضتها {  wنت معشوقة خا;ا )م_

& َمن w5 *ا تفاصيل من حيا� خا;ا.  عرفها  )م�Ù  wمستعيد� بعضها  )م



 

 

٣٢٢

ر�5 )مw نفسه6 �يف ): خا;ا )مw من �pكرتها �Ïعيد� ناقلة �Ïقية من مذك
 N[ صلتهمتمسÕ بمو�قفه �bبدئية �*اقد� �غم ما ) Iعمله �لصحا I ظل

=:   مو�جها5 صد�ما5 حاّ�� مع شقيقه 6�Öب لÛ @ها wم( :(حيد6  
�يف )ّ: )م6w بعد فشل ثو�� حيد �جاÝ . عبدها �bطيع يعشق ّ� ما يمّت ;ا

� 6xلقر� I ّر_ته{ � I @¨الb� صبح مر�فقه( oعبد �لقا�� �`سي N[ نضم
سقو� عبد �لقا�� شهيد� I �لقسطل6 )مN[ w جانبه �Yح\ �للحظا5 �ألخ .

�Öنا: �لحق بلÏ N[ wهب )مp oبعد �ستشها� �`سيبأنطو�:     x�� 6سعا��
عد بتحرير �لقد(.  

سجله خا;ا )مI w مذكر�ته ما عرفنا من خال� pكريا5 نضا� ما 
6 °°·¯®بعد �ستشها� عز �yين �لقّسا@ فشل ثو�ته �@  حدÇ ëا;ا حيد

ضّد  xÖحتل �إلنكلb� تابع �لقتا� ضد�يف )ّ: حيد �ستلم قيا�� �Øو�� 
 من شما� فلسطN[ w قرx منطقة نابلسb�   6ستوطنw ��هو�6 لكنه نقل ثو�ته

 �لُمَطا� �bحبو" ح\ �لت به تطّو��5 �ألحد�ë �لسياسية )نه )صبح �لقائد
 Wنتها�خيانا5 �لقيا��5 �لعربية �عم �إلنكلÖ لليهو� ): يعلن فشل �Øو�� 
�لقتا�6 }ّو� �كو: مز��� ��يا6 تز¸ من حسنا �bناضلة �لقوية6 من ثم 

قاتل معه ح\ �ستشها� �` oلقسطل6 �نضم للقائد عبد �لقا�� �`سي� I oسي
wير ياس� I حيد نفسه فقد قُتل  .)ّما 

 I همb� ها�ها )نها _نت مر�زّية6 ;ا �
ّ
û 5هذ� �لشخصيا wب AZشb�

تطّو�ها6 =نت ��ئمة �£طّو� I تكّو: بلو�� �ستقال�  ëصنع �ألحد�
ح¿  "��ية �لقصة I نضا�: شخصيتها �¾يتها �*ضا�ة �لسياسية �لفكرية

�I مر�حل تكّونها جنينا ينتظر� مستقبل غY " )صل فصل"عرفناها I " �ألّ
ها » تعو� ]�نا فّنانة }مل لوحاتها6 تقZ" من �لسبعw من . �ضح �bعالم

» . عمرها6 لZُّمم بيت �لعائلة تموI 5 �لوطن بعد عناW �لشتا5 �لغربة
v بعد �ستشها� �لقّسا@ تفّجر �Øو�� I ترx *ا ما خ~ عّنا I �لسنو�5 �أل
س\ "ترx *ا قّصة �حالتها مع جدتها . قرx منطقة نابلس بقيا�� خا;ا حيد



 

 

٣٢٣

]N مو�قع �Øّو�� حيث خا;ا حيد6 قصة حّبها لربيع �لصغY مر�فق خا;ا " ¨�ية
ما �لت ]�ه 65�Yّتغ ëنطقة من )حد�b� � I ëما حدساعد� �أليمن6  
)حو�;ا بعد ]�خا;ا لتير I �لقد(6 من ثم مغا��تها �لوطن عو�تها ]�ه بعد 
من ثم مقابلتها حياتها مع �بيع  6wتعّرفها { جا�تها ياسم�لغيا" �لطويل6 
��x )حبته I سنو�5 مر�هقتها6 �بيع �لعائد من �bاÏ� qعيد شيخا هرما يملك 

 xلكنه يفتقد للجسد �لقو�لر¾يا �Ïعيد��bا�6  Yألمل �لكب�.  
عبد �لقا�� �`سيo قائد : هناA شخصّيا5 ³لت �لر�ية تابعت �لطريق

. ¶¹¯® نيسا: �@ µمنطقة �لقد( شهيد فلسطx�� w سقط I �لقسطل يو@ 
 ¸pمّثل �*مو�لقو�5 ��هو�ية6  Öمو�جهة �إلنكل I مر�زيا ��قد لعب �

b� للرجل �لقائد Oطنه�ألسقد �ستح�ته . خلص �bتفا¬ I سبيل شعبه 
د مصد�قّية ما 

ّ
سحر خليفة6 كما �ستح�5 غ�Y من �لقا�� �bناضل6w £ؤ�

سعت ]�ه ما حصلت عليه بالوثائق �bثبتة6 ðيب { �لسؤ�� �لضائع منذ ستة 
øك(قد �عتمدb� 5ر�جع �لكث�Y من ثائق: عقو�  ïيف� ïwمن )ضا� فلسط 

مذكر�5 شها��5 صو�6 )ثبت بعضها I �;و�مش ضمن �لر�ية .  
ف\ I بد�ية " ح¿ �ألّ�"حبيب نضا� شخصّية جديد� عرفناها I   �بيع

�y� Aلقائدها  حياته6 تر Foَإلبن �لُمتَب� :=�Ú مع جدته ثم �£حق باØو��6  
: ��د ��مb� oخلصة �بيع _. حيد �لقحطا: �يث �لشهيد عز �yين �لقّسا@

 N[ ه �نضم�Zت �جا;ا6 ف للقائد حيد6 ظّل I �فقته ح\ �نهيا� �Øو�� تشت!
يكو: مع )مw �لقحطا: )قر" �bقربw ح\ �ستشها�  6oعبد �لقا�� �`سي
 ��عبد �لقا�� I �لقسطل6 فAZ �بيع �Ïال� ]Ï Nنا:6 من ثم عرفناÎ 6ا �

هما6 )نه سافر ]N كند� تزّ¸ من فتا� كندية ماتت ب²طا: *ضا� بعد �£قائ
�� ]Ï� Nال� �جال ثريا قد تعّدx �لسبعw من عمر� �عيش فيها ها�ئا  6xدØ�

Ýألبنائه ]���� )عما &قد مّثل �بيع �òة �لشبا" �Øو�x . مطمئنا بعد ): )
مقامة �bحتل6 لكنه )صيب xو�Ø� من بالعمل� x�� Wيبة �ألمل من �لزعماß 



 

 

٣٢٤

خياناتهم �ل\ )N[ 5�ّ فشل �Øو��5 ضيا� �Ïال� تشتت  Wلوجها��لقا�� 
  .�لشعب

 I قد فاقت �لرجل� مهّمة قامت بها6  I مهّماشّ�ت �bر)� ��� با�¨� 
خرجن I " )صل فصل"فالنساI W . �لكثY من �bهّما5 �bو�قف �*ضا�ة

عملن { مساعد� �Øّو�� �لعناية �bظاهر�65  6xÖجهن �`اكم �إلنكل�
باbصابw منهم6 ساهمن Ø� Iو�� �الجتماعية �لفكرية تبلو� �bجتمع 

xضا�`� oقد _نت.  �لفلسطي�*موb� ¸pثاN للمر)� �لر�فضة  ��� �لقحطا: 
 ثو�يتها  تمر5�ّ خرجت £علن  �قع �لظلم ��x فرå عليها6 �ل\ ثا�5

تعمل { خلق �قع جديد ;ا لª )بناW �تمعها باÇر¸ { �لعا��5 
 � I شا��ت�£قا�د �فض هيمنة �لرجل حكمه6 فتعلمت عملت 

  .نضاال5 )بناW شعبها
�bر)� �bناضلة 5�p �لشخصية �لقوية �ل\ �ختا�5   حسنا مثل ��� _نت

. كو: ¨جا ;ا بعد �ستشها� ¨جها �bناضلحيد6 سّيد �لرجا� قائد �Øو��6 �
 ]N جانب حيد تتحّدý xتا� �لقرية تُعيب مو�قفه   حسنا �ل\ قفت

�ل\ لم  6åأل�� } Wالستيال� I هو��� wستوطنb� )لة )ما@ �ست��pلُمتخا�
Þف سطو� قسو� عنف �لزيبق ��x فاجأ �nميع I بيت �bز�عة I صانو� 

�خل علي �p[ 5وbتهديد� باهم مهد�� حيث فاجأته بوضع �Ïندقية I ظهر� 
فجأ� �)ينا حسنا تسّد با" �bطبخ فحجبت �*و� بثوبها �ألسو� : "تما�I x غّيه

ضخامتها6 بندقّية بيدها موّجهة ]N ظهر �لزيبق . I غرست �لفّوهة @� :بد
حسناï : ثة قا� متسائال ظهر�6 فجمد مÕنه ³لق عينيه ثم �بتسم بسمة خبي

  ! )كيد حسناï )كيد حسناï عفا�@ عليك
=نت wياسم  N[ نابلس �لشخصّية �ل\ سحبت �لزمن I جا�� نضا�

 I تبة �£محو�Õغم ): هد� �ل��لسنو�5 �ألv من �لقر: �لو�حد �لع�ين6 
� �ألحد�ë �ل\ جر5 ما ب¶¹¯®�لسنو�5 �ل\  سبقت يو@ �*كبة �@   w

 ëحد�(®¯·¯�شف �bستو� عّما جرx من مؤ�مر�5 { �لشعب ¶¹¯®  
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شعبها6 تر�و�  wين خانو� فلسط�� Wلوجها� Wلزعما�تعرية �لقا��  oلفلسطي�
�لشعب يو�جه )بشع جريمة6 » ضيا� �لوطن �لت�يد6 ]ال ): ياسمÛ wيويتها 

 نقلت )حد�ë �لسنو�5 حّب �ستطالعها فرå صد�قتها { نضا� _نت �ل\
 Yئي¥6 فذكر5 �لكث�Ùت �`كم �إل{ oيعيشها �لشعب �لفلسطي�ل\ �شها 
 6vمن �bو�قف �*ضا�ة للشبا" ضّد جند �الحتال�6 خاصة ¨من �النتفاضة �أل
�شفت �لكثY من Îا�سا5 جند �الحتال� غY �إلنسانية6 كما )نها )عطتنا 

عية �لفكرية ح\ �لسياسية b� Iجتمع صو�� عن �£حّوال5 �الجتما
قها   �غم )ّ: ياسمw.  �لفلسطيo }ت �`كم �إل�Ùئي¥

ّ
_نت قد تزّجت طل

جها ألنها �قر6 ��5 £عيش مع )مها لم تفقد �`يوّية �لطر�فة حّب ¨
��yبة6 )ضفت { �لَمَشاهد �ل\ شا��ت فيها جو �لَمَر� �لضحك بتعليقاتها 

=تها �ل\ _نت تُثYِ �آلخرين Þرجهم من همومهم ���تية �لعاّمة حر
�ستد��5 : "�ضحكو� يفكر� بما ُفْفرِحهم ُيِطيل �لبسمة { شفاههم

يها يسأ;ا عن )خبا� 
ّ
يتها لصديقها �لصغx�� Y _: يُْضِحكها يسل

ّ
بكل

ا بامتعاå خفيف خز�نتها عن �لر��يو6 » تضحك6 )نا )ضحك6 )ّمها ترمقه
. ألنّها تشعر )ّ: �بنتها ليست ��كز� ثقيلة تضحك ßّفة �عونة _bهفوفا5

ت تضحك
ّ
  ".لكن يا سمw لم تأبه *ظر�5 �ألّ@ هّز�5 �لر)( ظل

̈عماW �لقد(ï بهذ� �`ّد�  لكن َمن قتل �Ïطلï )هُم ��هو� )@ » �لشا@ 
نغمة �التّها@ �لقوية تُوَّجه سحر خليفة سËئم �لقا�y� َمْن قتل عبد �لقا�� : ؤ�;ا

oهذ� يع  ïoما حا�" من : �`سي &َمْن قتل �`لم �لقضية �Ïت �لشعب 
بهذ� �لسؤ�� �bتFِهم تصل سحر  ïلقسطل� I ستشهد� oجله عبد �لقا�� �`سي(

b�خّبأ خليفة ]n� Nو�" { �لسؤ�� ��x طرحته مع �نطالقتها لكشف �bستو� 
قو� �*كبة ت�يد �لشعب  I خيانا5 _نت �لسببمؤ�مر�5  ��Ù(

 @� oلقا�� ��ين �فضو� َمّد يِد �لَعو: . ¶¹¯®�لفلسطي� Wلوجها� Wلزعما� Wفهؤال
 I هو��� wستوطنb� Öثو�تهم ضد جند �إلنكل I Ýجا�لعز �yين �لقّسا@ 

�ر�� موقفهم مع ¯·¯®جاÞ  @� Ýلو� عن حيد �لقحطا: �°·¯®ثو��  ��� 6
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 @� oخو� . ¶¹¯®عبد �لقا�� �`سيy� ر¸ ]الý و�� )مامهم منØ� دð ذ� لم;
]ّ: �Øو�� ��5 £كر� : "I معا�A غY متÕفئة _نت نتاUها معرفة سلفا

 ¯«¯®خاN )مw كتب6 �خر: كتبو� قالو� ]ّ: ما حدI ë ثو�� . �ألخطاW نفسها
ها هو يُعا� I نهاية . °·¯®)عيد ثانية I ثو�� ®¯·¯."  

بمر��� ساخنة يقو� )مw ألخيه حيد حw طلب منه حيد ): يتوّسط 
جهاW �لقد( للحصو� { سال� ��x سافر ]N �لشا@ �جتمع بالقا��  xy

W هؤال. ضع يديك بماW با��. ما ¨*ا نغb� oو�� نفسه: "�لعر" يطلب مساعدتهم
�لزعماW ال يعبأ: بك ال برجالك ال باØو�� Wنت تظن ): �جالك . �لوجها(

سمعت  Aلو )نك هنا ïبال تعليم Wشقيا( Wألنهم فقر� ªفو: بهذ� �لشzيت
�لوجهاW لكفر5 بكل WÒ ح\ بنفسك Wلزعما�."  

=نت فجيعة عبد �لقا�� عندما �كتشف )ّ: �لقائد �لعا@ للمعر�ة �b�ف 
̈عماW �لعر" ال يعر� قر�Ç� �Wا�طة ال يعر� }ديد موقع مدينة من  قبل 

Wيسأ� بغبا نابلس6 ( Õع » : "�لقد( ) حيفا ) يافا ) ïحرÏ� } يافا
 6Wليست مينالكن �لقد( ليست { �Ïحر  ïحيفا Wمينا ïتل )بيب ïWمينا

ï)تل )بيب بد� �لقد :عبد �لقا�� ي�� للقا�� بينما _: ". فلما�p ال }ا�
�و� ألنهم6 كما عرفنا  Wلزهو��5 ببط� xلشا��لزعماW _نو� يرشفو: �لقهو� 
�ما هو �ضح6 مل مو: بعهد قطعو� لÆيطانيا بأال ُفْعُطونا سالحا ال pخائر ال 

  ".يُدّ�بونا { ³َْل �لسال� )ال يعZفو� باnها� �bقّد( قائدنا
I wيُسّجل )مقا� ;م عبد �لقا�� قد يئس : " مذكر�ته n� �َْêَلسة

هذ� فلسطw �لعربية بw )يديكم6 �لشعب �لعرÉ : "من tابهم تلبيتهم طلبه
 I ألّمة بمختلف )قطا�ها )مانة� Yَمص�لقا��6  Wينا�يكم ألنكم �لزعما

 عبد �لقا�� )نا يا: "6 �يف ُصِد@ عبد �لقا�� من �@ �لقائد �لعا@")عناقكم
 غY متحّمس `صا� �bستعمر�65 )فّضل حصا� تل )بيب ح\ 

ّ
قلت لك ]¬

ّقق ن�z تا��ّيا نمحقهم
ُ
ö�� عبد �لقا�� �طاÏهم ". نق% { �)( �ألف� 

. �لقد( )مانة I )عناقكم. )ستحلفكم باهللا6 )ناشدكم: بالسال� قا�
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�". )نقذها wم(بيع هم ال يصدقو: ما يقوÝ �لقائد طا� صو�" عبد �لقا�� 
لم يعد يريد سما� عبد �لقا�� �Æقد نفذ ص� هذ� �الهتما@ : "�لعا@6 ّ �pاb

لو . لو _نت { �Ïحر الستحّقت6 لكنها ليست { �Ïحر! بالقد(ï )نا ال )فهم
)عطينا6A لكنها ليست { �Ïحر ال » مرفأ Aحر لساعدناÏ� } لم ". _نت

يعد عبد �لقا�� òتمل قد بلغته )خبا� سقو� �لقسطل6 هو يرx صفاقة �لقائد 
�لعا@ Ûمق �عونة هو يقو@ Ûر=5 بهلو�نية برفع يد sنز�� يد6 يقبض { 

Õيقو� ضاحهذ� مد�فع6 خذها . هذ� �بابا65 خذها6 تفّضل: �;و�W بقبضته 
öن .  تريد ماالï ما عندنا ما�.تريد سالحاï ما فيه سال�. حبي¿6 خذها6 تفّضل

: 6 فرّ� عليه بغضب"نعر� شغلنا نعر� �`قائق6 yينا ما يك~ من �bعلوما5
"ï:جلوÞ ال( ï:طاجّن جنو: ". ما هذ� �;ر�ïW ما هذ� �لعبث بمصY �*ا( �أل

خالص ماكو6 ماكو : "عبد �لقا�� من تعليقا5 جو�" �لقا�� �لزعماW �لعر"
قا� موجها �تّهاماته سهامه ". كو سال�6 ماكو ما�6 ماكو قنابلمدفعّية6 ما

)نتم . سيسّجل �£ا�يخ )نّكم �لسبب I ضيا� �لقد( بقّية فلسطw: ";م
)نا سأمو5 لن . )نتم متآمر: مع بريطانيا. �bسؤلو: عّما سيحّل بنا بكم

لن )ستسلم6 . )ستسلم Nم �جا` �� Oسيسّجل سأحتل �لقسطل بلح
  ".)نتم خونة. )نتم متآمر:. �£ا�يخ ما فعلتم

خر¸ من �Ïا" صفقه "يذكر )مw �لقحطا: I مذكر�ته )ّ: عبد �لقا�� 
قفنا م� )مامنا كأنّه ير�ض6 `قنا� öن ح\ خرجنا  6WناÏ�  ّبعنف فاه

öن نلهث Wلوجو@ . { �لرصيف }ت �لسما�بعد �قائق من �لصمت 
: ليس )مامنا ]ال �£اN. هذ� بد�ية �*هاية. �سمعو� يا �فاº: س سمعنا� يقو��£نف

 wفلسط N[ نعو� ]ّما ): ننتحر هنا I �لشا@ ) نذهب ]N بغد�� $ت~ فيها )
Aنمو5 هناقبل ): يسمع ]جابتنا سمعنا� يقو�.  ï:نذهب ]N : ما�p تر

Aنمو5 هنا w6 فقد �� ". فلسطëهذ� ما حد wم( oعبد �لقا�� �`سي
�غم . �بيع ]N �لقد( بد) يُِعد! �جاÝ �لقالئل bعر�ة �ستعا�� �لقسطل

غY )مw لعبد �لقا�� با*تائج �لوخيمة للمعر�ة لعد@ �£Õفؤ ما  wذير�5 )م{
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بw �لعر" ��هو� ]ال )نه )ّ� { خوb� åعر�ة �ل\ _نت نتاUها �ستشها� 
معظم عبد �لقا��  wبعدها �ير ياس�لعديد من �لرجا� سقو� �لقسطل 

oت�يد �لشعب �لفلسطي wفلسط q��( .  
َمن قتل عبد �لقا��ï بالسؤ�� �لصعب6 فجو�به : لم يعد سؤ�� سحر خليفة

 wهم ��ين ضّيعو� فلسط oقتل عبد �لقا�� �`سي xال لبس فيه6 فا��ضح 
ّ��� شعبها .óبb� ضحكb� )نّهم يبنو: )�اَ�هم ُيثّبتو: مقاعَد حكمهم 

wقسمهم بتحرير فلسطلقد حّققت سحر . بشعا��تهم �لصاخبة �ل\ يُعلنونها 
�يتها هذ�â 6ز)يها� I فصل: "خليفة" )صل "�6 ما )���5 }قيقه "حّ¿ �ألّ

بكشف � )n� ��Ùريمة �ل\ _: ضحيتها شعبها �لفلسطيo بضيا� �لوطن 
حيد " )صل فصل"لكن سحر �ل\ بد)5 . ت�يد �لشعب �Ù( بتصوير مأسا�

)مw �لقحطا: �ست��� �*كبة �ل\ ستحل بكل �لوطن )بنائه6 )���5 ): 
بومضة )مل ��sقة مستقبل مرجو فرحة قد " حّ¿ �ألّ�: "تنn� ÂزØ� Wا¬

ال يز��6 فقد )نهت �لر Æص x�� ية بمشهد �خو� تكو: من نصيب �لشعب�
�جا�6 )طفا� �ّضع "�بيع معه  Wصغا�6 نساَسيل عرمَر@ من �لزّ��6 كبا� 

ّضع. حو�مل هذ�: . هذ�: �£و)ما:6 تو)ما حسنا: قّدمهم 6N �ألكÆ فاألصغر فالر!
حيد عيلة قحطا: W6 )بناWهؤال � 6Wهؤالال� . حيد عبد �لقا��6 ( Wهؤال

ال� (نضا�حيد )حفا��6  xعدبكت نضا� من ". عبد �لقا�� )حفا��6 
بهذ� �*هاية تقو� *ا سحر". _نو� )كø من )x عد�. �لفرحة �£أثّر لم تعدّ  :

حلُمه ال �بو 6ºَيعتقلو�6 فشعُبنا با ��ذهْب ّ� �Çََونة   .�َْقتُلو� يَُ�ّ�
I سبّبو��لسما�Ù ��ين ضّيعو� �لوطن6  Wلُعمال�  ". ت�يد �لشعب ]n� Nحيم

�آل: ها » xp ���سة ��� �ألسطة6 قد نقلتها )يضا من )حد �bو�قع 
" ح¿ �أل�: "�لسؤ�� ��x يث�Y قا�§ ��ية سحر خليفة �ألخb�" :�Yشباكية

يليه سؤ�� �خر: هو) ¼®¼«( ïيتها نضا��� I يا5 : كم من سحر�كم من �
�يت� I ها هذ�سحر خليفة �لسابقة :ïلشخوص��لزما: �Øنائيا5  :Õb� 
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 I ية �ل\ تقع� صفحة6 تتكو: من ستw مقطًعا تريها نضا� ®¯·�لر
º 5نهاية ع�ينيا I نابلس I 5y تقريبًاp[ 6 ]نها ¼«�لفنانة �لتشكيلية �ل\ 

تAZ �ل6�² » تقر) I ¯·¯® -°·¯®)نهت �لصف �Çامس مع نهاية ثو��  6
º�� خا;ا )م6w �تحو� �لسا�� ]N قا�§ مذكر�65 �غد _تب �bذكر�5 )

x » بعض ما Zحيانًا ل( �Wلقر�� AZنت نضا� ت_ :sًيا من خال� مذكر�ته6 ��
  .تمر به

قعت فيما بعد I حب �لشهيد عبد _نت نضا� �بنة لو��� �ل\ طلقت6 
oلقا�� �`سي�  .xو�Ø� حب I قعت �بيع6 فÕ: حبها �أل� )يا@ _نت نضا� 

لكن هذ� �`ب I حينه لم يكلل بالز�¸¯·¯®نهاية ثو��  6 . I ستد�( نضا�
}مل  "Zتغ "Zستغما6 � N[ بعثة I لقد(6 ثم ستسافر� I 5ير ��هبا�
تتطلق6 لكنها I �*هاية ستخلص  ¸تتطلق ت  ¸جو�¨ سفر غربيًا6 ست 

ية . bعا�ضهالفنها للوحاتها ��ترx كم من سحر خليفة I نضا�6 بطلتها 
Nقطع �£اb� (نا )قر(سألo عن حا6N فوصفت : "��يتهاï سأثY �لسؤ�� هذ� 

س\ ماتت6 )� �ختفت فأ`قo .  باختصا� شديد ما �لت ]�ه )حو�N بعد س\
\ �لر�هبا5 كشفن موهب. خاN بمد�سة �لر�هبا5 حيث عولج باbستوصف

 àعشت حياما6 من هناA بد)5 حياà كفنانة � N[ بعثة فنية N :فدبر
بالطو� بالعر6å تزجت طلقت ثم تزجت ثم تمر�5 ثم )حببت ثا¬ مر� 
 oيستحق �نشغا� �لقلب ]ال ف WÒ مر�6 ثم قر�5 )ال ��ثالث مر� 

ها )نا )عو� ]x��� N ح\ )�سم ما �� ]N من �� ق 6àسوما�  ".حطا:
من �bؤ�د )ننا لو طابقنا حرفيًا بw ما تقوÝ �لر�ية نضا� عن نفسها6 ما 

لكننا ال ×د كبY . مّر5 به سحر خليفة6 من �bؤ�د )ننا لن ×د هناA تطابًقا ûًيا
� من �لر�ية �لÕتبة �Yجوهر مس I ºفر . N[ لك ): سحر تلجأ )حيانًاp

I 6 ليس فقطYغي£� سYتها6 ]: _نت » نضا�6 sنما b� Iعلوما5 �£بديل 
6 ]: _: ملًما بتا�يخ نابلس قر�ها6 سيلحظ ): "ح¿ �أل�"فقا�§ . �`قائق

I �لر�ية ]شا�� ]N . هناA خطأ b� IعلوماI 5 غY صفحة من صفحا5 �لر�ية
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و�6 6 قر" نابلس6 قر" قرية ¨�تا قرية صان¶¹¯®مستوطنا5 )قيمت قبل �لعا@ 
� �لر�ية )يًضا ]شا�� ]N قرx ال تقع قر" نابلس . هذ� ما ال نعرفه) 6wب�
/ لكن �£طابق �ألكÆ ما بw سحر نضا� يكمن Ø� :( Iانية). لعلها �جيب

سلو عن نظر� سحر نفسها6 عن نظر� (�لر�ية ال Þتلف نظرتها للرجل 
�ياتها بعامة6 � I عل ]ثا�� �لسؤ�� " با" �لساحة"بطال5 سحرð اصة6 ماß

�يتها هذ�ï ]ثا�� م�عة6 �لسؤ�� : �Øا¬� I يا5 سحر �لسابقة�كم من �
 �ً م�

ً
  .سؤ�ال

 I 5�� Wكر )سماp I 5 ثانية " با" �لساحة"ال يكمن هذ� �£طابق��
 I"�s: من نابلس6 ال I �لزما:6 " �Ïت� �لقديمة: "ال Õb� I:" ح¿ �أل

�النتفاضة ما ×م عنها من حصا� مطا���65 sنما يكمن �£طابق : جزئيًا
� �bوقف من �لرجل �Õألف� I قطع : )يًضاb� :با" ¼«كأ I �� تكر�� bا 

�لشبا" �bطا��ين مالحقة جنو� �الحتال�: �لساحة 6W6 �ألجو�:Õb�.  
اA ]شا��5 عديد� توضح  ) ما بعد� بقليل6 هن½¼¼«¨من �ل�² هو �لعا@ 

�ps كنت )�غب ستحN ó عما _: يد� I هذ� ���y )ثناW غياب6 منذ : "هذ�
هذ� يعo ): ¨من �ل�² بد) بعد �ق�Z" ". �النتفاضة �ألv ثم �Øانية ح\ �آل:

)حد� هذ� بالعا@  6Wانية6 من �النتهاØ� « µ¼¼«�نتفاضة �ألق65 ( »¼¼¶.  
تقص عن .  �ل\ جابت �لعالم تقص عن طفو£ها b� Iدينة�لر�ية نضا�

 x�� 6�حبها �أل�6 عن tو�;ا مع جدتها I تلك �أليا@6 عن �بيع حبها �أل
يكا� �لزمن �لر�b� þقصوص ي�Zز { . ��5 �£قت به بعد ستw �ًما

 wب �Zلف�®¯·¯ �Zلف�ال .  سي6o �@ �ستشها� �bناضل عبد �لقا�� �`¶¹¯® 
]نها تقفز عنها Þتzها .  ]ال bاًما¶¹¯®تأà �لر�ية { �لف�Z �ل\ ت¥ �لعا@ 

بعبا��65 عبا��5 تكا� تالمس ف�Z ما بعد �@ عو�تها ]N نابلسI x( 6 �لعا@ 
 ما بعد�6 �@ عو�تها لZميم بيتها Ï� Iت� �لقديمة £قيم فيها½¼¼«( .  

)عو� ��و@ ��y �لعيلة ألقو@ بإصال� ما : " �£ا�ةتبد) �لر�ية بالفقر�
يتصد� $ر� �لسو(6 )جعل من �6��y ��� �لعيلة6 مÕنًا يُْسَكن6 شيئًا يُْذَكر 



 

 

٣٣١

Ý تا�يخ . I من جديد WدÏ�ما عد5 )طيق جو �لغربة �لطيا��5 �bطا��5 
65 ثم *د:6 ثم با�. � مp( :Õهب ]�هYعما:6 قبلها ب Aشنطن6 ثم هنا�يس 

يتكر� �`ديث عن سبب �لعو�� I صفحاb� ." 5غر"6 )خ�Yً جئت ]N �لضفة
  .الحقة

للسا���p[ 6 » تشعر باÇيبةÇ� 6يبة )  ما بعد½¼¼«(ال يرº ¨من �ل�² 
 I ل\ الحظناها بوضو��"ë�Yb�) "®¯¯µ( كتاب I قد )تيت عليها 6" "�(

تماًما كما ال يرº ;ا ). ¶¯¯®" (اN[ 5 خيبة �*هايا5من تفا¾� �Ïد�ي: �bقامة
هو ما يبد b� Iقطع / �لزمن ��x �شته بعد �الفº�Z عن �بيع 6� µ®حبها �أل

��x يتكو: من صفحتÞ w ال: �سw �ًما من حياتها6 ال نعر� عنها 
لكنا نعر� خالصتها 6Yلكث�:  

كر pلك �لو��� b� A�pوقف )قو� �آل:6 )نا )تذكر تلك �أليا@6 )تذ"
Ðلو ظل �بيع ! كم خفق �لقلب بال ]حسا(! كم ضا� �لعمر بال ثمر�: *ف

  ïًثا عن بديل لربي�Û هل كنت )ضيع بهذ� �لعالم ï5يباÇ� هل كنت )مر بتلك
هو حب �لصبا �بيع . مر� I �لعمر6 فقط مر�. لكن �بيع ال يستبد� ال يتجد�

Yحلم �£غيA�p I �لزمنb� A�p 6ا6q كنت ما )¨�� )¾من با`ب6 . �لقلب 
�لو�يا: Úساحا5 كما �ألحر�b� لم يغطى`� := 6Yغي£�هل ". )¾من باØو�� 

�ياتها �لسابقة6 � I سحر خليفة نفسه @� xلصا�� عن نضا� سو� @îهذ� �ل
 I �لرجا� �@ بعض نسائهاï �بما جب �قتطا� مقطع تبدx فيه نضا� �)يها

b� 6قطع ��x يأà { لقائها6 بعد b� I·¹قطع . �لرجولة £عزيز ما )pهب ]�ه
  :ستw �ًما6 بربيعI 6 بيتها6 تقو�

"øهو �جل غريب ال )ك .wن �آل: بعد �أللفö�حل6  
ّ
v 6Âنت� qاb� .

�نا عجو¨ين { �`افة 6wر�هق بضع سنو. كنا مر�هقb� 65 ثم عشنا �`ب�
øسنة6 �بما )ك wسنة6 ست wنقطعنا عد� عقو�6 �س� .wسؤ�� �لسنكيف : 

wكيف تبلو�نا كإنسان ïكرهنا �pما ïحببنا( �pما ïفعلنا �pما ïجل : عشنا�
� شخصية ;ا ش�ها مالêها6 عمقها6 سطحها6  6wمنفر�ت wمر)�6 شخصيت�



 

 

٣٣٢

�ياهاï كيف )عر� )نه صا�ïº كيف )عر� )نه ¨موثوïº كيف )عر� )نه 
يقو� xلرجا� �ر¸ من عند� ªكيف )عر� ]: _: تقليديًا ك ïwفعلت : )م

ïيتبجح باقتحاماتهمÕ: نضا� » سحر6 ) مÕ: سحر » ". قمت نمت6 
�يتها� I (أننا نقر��قعية: "نضا�6  Yمذكر�5 �مر)� غ " ëلفقر� �ل\ تتحد�

و: I موقفهم من �bر)� ثو�ي6w فاbر)� I نظرهم فيها عن �Øو�يw ��ين ال يكون
ë�Zجر�با5 يبدلونه بال �ك ¸¨.!!  

لعل �*قطة �ألخ�Y �ل\ )� تسجيلها Ï� Iحث عن �لتشابه �الختال� 
حw فرغُت من قر��W �لر�ية قلت ]: هناA : بw �لر�ية �لÕتبة » لغة � منهما

�ية� wلغة �ل�² ب I ختالًفا� øياتها �لسابقة6 فلغتها هنا )ك�� سحر هذ� 
b� :_ :sرW يلحظ )حيانًا بعض ظال� لغتها �لسابقة 6Õًجو� سب(طبًعا . متانة 

=تب صحاI يكتب مذكر�ته x)x )ننا )ما@ . öن I �لر�ية )ما@ فنانة تر
º مسينيا5 منÇ�6 جيل �متلك ¼«شخصw مثقفw من جيل �أل�بعينيا5 

bا�p لم تكن لغة سا�� ��يا5 سحر : �لسؤ�� هو. مو� �للغة �متالً_ جيًد�متعل
 «هو سا�� يفåZ )نه سحر �لÕتبة6 لغة فصيحةï هل �£فتت سحر6  6xألخر�
£ها عنايتها )@ ): هناA يًد� خفية قر)5 (تكتب هذ� �لر�ية }ديًد�N[ 6 �للغة 

ï ]: _نت لغة نضا� » لغة سحر فإننا �لر�ية قبل �لن� ثم )عملت قلًما فيها
  ".أل� مر� نقر) لسحر خليفة لغة ýتلفة

نبد) _لعا�� با*ظر I لغة �لÕتبة . I تبةÕصف )حدهم لغة �لقد 
 Aشباb� } يتنا �`ا�ة�سحر خليفة "بقوÝ ]: ) �إلنZنت(�£عليق { �

". هدلغة فطوعتها بد: جتتحدë فيها بلغة سلسة قوية كأنها ملكت )��Ù �ل
� مقا� ��� �ألسطة ��x �نتهينا منه £ونا ×د �ل�ما5 �£ا�ة" : øلغتها هنا )ك

b� :_ :sرW يلحظ )حيانا بعض ظال� لغتها �لسابقة 6Õجو� سب(طبعا . متانة 
=تب صحاI يكتب مذكر�ته x)x )ننا )ما@ . öن I �لر�ية )ما@ فنانة تر

6 جيل �متلك ¼«فw من جيل �أل�بعينيا5 �Çمسينيا5 من ºشخصw مثق
bا�p لم تكن لغة سا�� ��يا5 سحر : �لسؤ�� هو. متعلمو� �للغة �متال_ جيد�



 

 

٣٣٣

 «هو سا�� يفåZ )نه سحر �لÕتبة6 لغة فصيحةï هل �£فتت سحر6  6xألخر�
£ها عنايتها )@ ): هنا(A يد� خفية قر)5 تكتب هذ� �لر�ية }ديد�N[ 6 �للغة 

�لر�ية قبل �لن� ثم )عملت قلمها فيهاï ]: _نت لغة نضا� » لغة سحر فإننا 
كما كتب فيصل ���¸ عن لغة سحر ". أل� مر� نقر) لسحر خليفة لغة ýتلفة

 .)سلوبها �لر�þ حسا( مقتصد شفا�: "خليفة I �لر�ية �`ا�ة y: ظهو�ها
صيحة فإ: ;ا قد�� عجيبة { �ستعا�� �لعامية �غم )نها تكتب بالعربية �لف

  ".�لفلسطينية تعب�Yتها ���yجة عندما يقت% حا� �`و�� I �لر�ية
تعتمدين : كذلك قيل لسحر خليفة I )حد �`و���5 �ل\ )جريت معها 

@� ªللغة بش� I بسيط£� . �Öم: �لعمل يفرå مستوx �للغة ]@ )هل » سمة 
تر�كيبهاï  Fل لك �لقد�� { �ستعا�� �لعامية �لفلسطينية عندما يقت% يسج

كما _: ملفتا �ستخد�مك بعض �£عابY �لعÆية { لسا: . حا� �`و�� I �لر�ية
 I �Yجو�بها". �بيع حا�"م :Õحب ): )صل : "ف( 6WÒ � I نا )حب �لبساطة(

[:��� دI من �لكتابةï ما هو  ما هو ه:�لسؤ�� هنا. N هدI بد: لف )
ïxعن  قصدbن )�يد توصيلهاï )نا )كتب بالعربية6  ïليس توصيل �سالة ما(

�ps)عر� ): هذ� �bجتمع Ïç Iيته ال يقر)6  6Éب �لبساطة  �تمع عرò (قر
��: ألنه غY مَ y��£فلسفoِّ عْ �bبا�� عد@ �للف  5Õنا .  بالفذل(

]p: )نا من )كتب ;م نتشا�A بهذ� . ال مفلسفةبطبيع\ غY مفذلكة 
b� :( Nو�ضيع �ل\ )طرقها ] باإلضافة Ç�6اصية6 خاصية �لبساطة عد@ �£فذلك

ليست Ûاجة bا يعقّ 6ما فيه �لكفايةب�ألجو�W �ل\ )�صدها معقد�  øدها )ك .
حبn� oو6 لكن )حيانا6 حw يس. ;ذ� )عتمد �لبساطة I �للغة ال b� Iو�ضيع

)جد¬ )ستعمل لغة شعرية 5�p صو� �ا�ة ;ا ]يقا�6 هذ� ما الحظه بعض 
لكن كإضافة bا سبق قيل فإ: �ختيا�x ;ذ� �*وعية من . �*قا� �تبو� عنه

6هذ� مð �Öب )ال نهملها. ل عملية تر�تها ]N لغا5 عديد� )خرxهF �للغة سَ  p[ 
àمبا�تها6 ): تصل ): �لرسالة �ل\ }ملها كتابا �ستطاعت6 لبساطة )سلوبها 



 

 

٣٣٤

تنا� �إلعجا" ) �£عاطف xثقافا5 )خر N�. N سبò :( بð �(هذ� بر 
  . " )قصد لغ\.;ا

تعقيبا { هذ� نقو� ]: لغة سحر خليفة ليست بالسالمة ال �nو�� �ل\ 
�ياتها �ألv ضعيفة متهافت. توصف بها� I نت لغتها_ �psة كما الحظ بعض 

�bعلقw فإ: هذ� قد يشN[ Y ): كتاباتها فيما بعد قد خضعت bا يسمونه I �لم 
x( 6 مر�جعة )حدهم للنص لغويا )سلوبيا قيامه "�£دقيق �للغوx"�لن� ب	

{ ): . بتصحيح ما فيه من )غال�6 تقويم ما فيه من عو¸ �öر�� �=كة
 oال يع xبعد� سليما من �يع هذ� �£دقيق �للغو Yص ال بد ): يص*� :(

��فقد يكو: �bدقق نفسه Ûاجة ]N من يدقق لغته . �ألعطا" �آلفا5 بال�
هو )يضا ) ]N من يدº عنقه ألنه مهمل ) كسو� ) �بما )��� ): يكشف 

�أ: لسا: حاÝ يقو� 6WÒ ��نظر� ]N كم �ألخطاW : ضعف �bؤلف �غم 
 I تصويبا�5ل\ بقيتpلك . كتاباته بعد � ما قمنا به من تصحيحا5 

�نطالقا من ضيقه باbؤلفð x�� 6د �bدقق نفسه قد صحح Ý لغته �لسقيمة 
�;زيلة6 �غم هذ� يبوW بصد��� �bشهد6 بينما هو �تبئ I �أل�=: �bظلمة �ل\ 

Nال يبا ): يتعر� ]�ه نسج عليها �لعنكبو5 خيوطه ال يعلم ال يأبه به )حد 
�يا5 سحر . )حد� N[ 5قد �)ينا قبل قليل من يشعر ): يد� قد تكو: �متد

ْمت �لعو¸
َ
قومت كث�Y من �أل 6Wمن �ألخطا �Yبل . خليفة فأصلحت فيها كث

]نها » نفسها قد )شا�N[ 5 )نها ال تن� شيئا من )عما;ا ]ال بعد عرضه { 
ن كث�Y ما تأخذ بمالحظاتهم tرx يد عد� غY قليل من �ألصدقاW ��ي

ال )ظن �£صويبا5 �للغوية ]ال تأà { . �£صويب �£غيY فيها بناp } Wلك
�)( تلك �bالحظا65 ßاصة I ضوW ما الحظه بعضهم من ): )سلو" �لÕتبة 

v�ياتها �أل� I منه xقو(;ذ� مغز�� ��x ال ينب� �£هوين من . صا� )حسن 
مشحونة " ح¿ �أل�"ثم ]: �لعينة بينة كما يقو� �bثل �لشع¿6 فر�ية . أنهش

  .بكم كبY من �ألخطاW �غم � تلك �bر�جعا5



 

 

٣٣٥

)ما ما تقوÝ �لÕتبة من )نها ال }ب �لفذلكة ما ]p Nلك فا`ق )نها ال 
 ]: �لسيد� قد تر�ت �£عليم ¨منا6 ثم bا ��5 ]�ه Þصصت. تملك )كø من هذ�

كما )نها حصلت { ��ج\ . I �للغة �إل×لÖية ���بها ال I �للغة �لعربية مثال
Éكتو��� من )مريكا ال من بت عرy� Yاجستb� . ال يصح x�� ه )ثر�û ذ�;

Ýسلوبها ��ئع6 فهو �@ ال . ]غفا(̈عم بعض من كتبو� عنها بأ: لغتها قوية6  )ما 
�Æنه ح¨ xليس { . يساAا�� فبا" . من يريد �لî@ ): يدفع Ôيبة )

ليس ضعف )سلو" . �لî@ هو �Ïا" �لوحيد ��x ال يكلف �بَر� شيئا
�لÕتبة yيها مقت�z { �*حو �ل�z بل يتعد�� ]N تر�يب �nملة )يضا6 فتجد 

@Õحs)ما �لفذلكة بمعo �لصو� . عبا��تها )حيانا مهز¨� }تا¸ ]N ضبط 
مانسية كما يفهم من �مها فالو�قع )نها كث�Y ما تفعل pلك6 لكن لألسف �لر

فا مصطنَعا
F�مت { )نه ال ينب� مع هذ� ): ننI . Ð غY موضعه6 من ثم يبد

 6xقو): ثم خرwð من )قسا@ �للغة �إل×لÖية يتمتعو: بأسلو" عرÉ سليم 
ُِجد5 مالحظا5 فغY فا�حة ال فاضحة :s.� Wمن هؤالêمد عنا¬ مثال .  

� .�منهم من يكتب بأسلو" شديد �ألê . Ùمد )بو �لة. �ضوx �شو� 
  .فحل �لصياغة كفخرx )بو �لسعو�6 ßاصة I )شعا��

هذ� بعض �لشو�هد { ما يقابله �لقا�§ I �لر�ية �`ا�ة من )غال� :
» كث�Y ما . عند �لÕتبة مفتوحة�ل\ تأI à معظم �ألحو�� " ِ]:F "فهناA همز� 

 صياغتها فعلية أل: 
َ
vْ

َ
تصطنع �nملة �السمية حيث òس �لقا�§ �ÇبY ): �أل

�nملة �bعطو� عليها فعلية » )يضا6 فيناسبها ): تكو: �nملة �bعطوفة 
فعلية مثلها6 با��5 حw ال يكو: هناA سبب بالI L �لعد� عن �لفعلية 

" منذ بدW �£ا�يخ"صو�بها ". )نا كنت هنا منذ �£ا�يخ: "هناA قو;ا. ]N �السمية
ليست نقطة ¨منية مضت �نتÂ �ألمر6 بل هو �لزمن ûه6 ال " �£ا�يخ"مثال أل: 

يعقل ): يكو: �£ا�يخ قد م% �نتÂ )مر� كما يفهم من �@ �لÕتبة6 sال _: 
/ ½ص( يعد هناA ¨من ال تا�يخ معp oلك ): �`يا� �yنيا قد �نقضت6 لم

6 :..."مثل عقا�" �لساعة" ("}ت ت�� ثم فو6º من تبد): �لساعة مثل"6 )®�لعمو� 



 

 

٣٣٦

من ثم ال تعلو ال تهبط6 بل �لعقا�" 6�{ بعد مسافة "6 )¹/ ½/ فالساعة ال تد
" ثالثة�)ينا طيا�� ثم �ثنتw ثم "6 )®/ °/ { بعد )متا�6 ) { مسافة )متا�" ()متا�

�بيع " ()حس ): �yنيا �بيعا بربيع"6 )«/ µ/ �الثنw" (�إلثنw"6 )®/ °/ ثم ثالثا(
)®/ ¶/ )عتذ� Ý" ()عتذ� من فال:"6 )«/µ/ بربيع 6"ºZخ() " ºَ َZَ6 )«/ ¶«/ ِ�ْخ

ماW با��" xل �لشا Fبا�ً��" (فض Wًما x6 )®/ ¯/ فضل �لشا" oحبا�6 يع[ oيع
/ ¯/ عد� مبا:ٍ " (عد� مبا¬"6 )®/ ¯/ ]حباطا6 �حتالال6 �ما��" (��حتال�6 يعo �ما

¹( 6"Oقيامه بعمل �س هناA " (ال يََدُعو: )حد� يدخل ]ال بعد تمحيص هويته )
Nيمكن ): تعا� صياغتها { �*حو �£ا]ال بعد : "... خلل I تر�يب �لعبا��6 

O¹/ ¯/ مثال" تمحيص هويته ما لم يكن قائما بعمل �س( 6" Aحس ): هنا(
eتنظيم حقيجها "6 )¹/ ¯/ ): هناA قيا�ً� تنظيًما حقيقي�ا" (... قيا��  x(�

xzشا�" ع" ]حك N ما حل بكم"6 )®/ ¼®/ شا�با عzيا" (سيما 
قِْسم" (تقسمï �قسم"6 )®/¼®�حك(

ُ
( ïُيْقِسم /®¼ /»( 6"Wلغذ��) "Wيو@ "6 )«/ ¼®/ �لَغَد�

يعo " (يعo �ينا�"6 )·/ ¼®:.../ 6 يوما يقو�:...يوما يقو�:..." (قو�6 يو@ ي:...يقو�
يأكلو: �لشطائر �لفطائر "6 )¹/ ¼®/  _نو� َسيَْقَوْ:َ " (_نو� سيقُو�"6 )¹/ ¼®/ �ينا��

قفتيهما"6 )«/ «®/ ) ³صا فوال" (... ) ³ص فو� :�Æل { ... _نا يعت��
@�Zال { " (... �الح��@�Zاها5 "6 )¹/ «®/ �الحt� xpمعظمهم شبا" مثقف 
 �tاها5" (... قوميةp" )صمت )صمت"6 )¹/ ·®.../ مع )¬..." )مع ]¬"( 6·/ ·®/ 

�ْصُمْت " (�هد) )صمت"6 )¹/ ·®"/ �ُْصُمْت �ُْصُمْت ( 
ْ
لكن �لقا�� "6 )®/ ¹®/ِ�ْهَد)

6 )·/ ¹®/ عسكريو:عسكريو:6 �ل" (عسكريw بالطبع6 �لعسكريw يفهمو:
لم "6 )¹/ ½®/ )¨��" (¨�� عينيه من جÂ"6 )®/ ½®/ �ُْ�ُخْل �ُْ�ُخْل " ()�خل )�خل"

هم من ... لكن هذين"6 )¹/ °®/]ال Îث�النا" (يكن { علم بكذ� ]ال  Îثلينا
عا..." (شجعو� Fقه"6 )·/ °®/ هما َمْن َشجفْرَِغْت �ما�W من عر

ُ
µ /®( 6®/ �ما¾�" ()

" :ّ()نه ما علينا ]ال ):..." )ما علينا ]ال (: /...®µ /»( 6" Wلم يكن يظن ): �لغبا
6 فضال عن حذ� نو: �لرفع "قد تصل" ("�nهل �لعبثية قد يصلو� ]N هذ� �`د

)نتم )خوتنا"µ /¹( 6®/مع )¬" (مع ]¬"6 )¯¯·/ µ®/ من �bضا�� �: سبب "



 

 

٣٣٧

b� Iر�5 " )لًفا..." (" )لف¼°...  )لف¼½بل ...  )لف½®yينا "µ /¹( 6®/ ]خوتنا(
ëالØ� /®¶ /»( 6"بعضهم منذ )شهر � "6 )®/ ¯®.../ لم ير بعضهم بعضا" (لم ير

F
�pُ "

) 
F
�pِ

ُ
( ( 

F
�pَ /®¯ /»( 6"wمذلول) "w

�
 ُمَذQَل( Wالp( /»® /») 6"بأ�ý I (�عتنت به " I

)سكْت "6 )·/ ·«.../ )نه لوال" (نا)ّ: لوال هؤالW �لرجا� bا �نتý /»» /¹( 6"zبئه
ال يقر¾� ]ال " (ال يقر)� ]ال �bفلسفw"6 )·/ ·«/ �ُْسُكْت �ُْسُكْتQْ" ()سكْت 

يشد بعضهم { )كتا� " (يشد: { )كتا� بعضهم"b� /»· /·( 6تفلسفو:
بال "6 )¹/ ¶«/ ]ال �لقريو:" (... لم يبق I �لساحة ]ال �لقريw"6 )·/ ½«/ بعض
لو )��نا �الستقصاW ). ¹/ ¯«/ قريو:" ()غلبهم قريw"6 )·/ ¯«/ بال ��ٍ� " (���

  . لطا� بنا �ألمر
� �لة I �لر�ية( xp « تبة فهاÕلغة �ل I لر=كة� N[ ما بالنسبة(" : I

� �لسطر يبe معنا مثل �£ا�يخ ��كريا5 �لطفولة صو�نا �لقديمة قبل (
هذ� ). «/ ½ص" (و� I سحنتنا )فو� �للمعة من �لعين�w£جاعيد �öد�� �Çط

مثا� من �لî@ �لشاعرx�� x يمدحه بعض من كتبو� عن �لر�ية متصو�ين )نه 
يزيدها سموقا { سموº �غم )نه �@ مرتبك ال يفهم بسهولة6 ßاصة قبل ): 

  .يتوغل �لقا�§ I �لر�ية
هو يأà بعد �*ص �لس 6Nر¸ منه )ما �*ص �£اÞ ابق بعد� )سطر6 فلن

تبد) فكر� ثم ال تتمها بل تنتقل I ) سيا:: ) �bؤلفة(فالر�ية . ب�W مفيد
xفكر� )خر N[ ملة �£ا�ةn� ... ها قد�Zخر �*ص6 ف� N[ هكذ� ح\ تصل

نضا� : )سموÀ: "تقو�. فتحت عد� موضو�5 �: ): تكمل )ية مسألة طرحتها
من )سما¬ï )� _نت بعد صغY . 6�Y عن �bرحلة ثم مر�حلأل: �سO _: �£عب

Æمشغولة بهم )كخاN . س\ مزعة حائر� بw �بنتها �بن )خيها. بعد êزنة 
: شيو�6 قالو�: من ظل ]ï:p خاN )مb� wتعلم قالو�. حيد _: مع �Øو�� �Øو��

xقو� سو�هر" ]N �لشا@ ثم . قطلم )عر� . ما عدp( 5كر با£حديد. بع'6 
Aصق هنا£� 65Yب .oهاجر مث¥ )نا: يع . Wعد5 ألستقر { سكن6 جز oلك

YعÏ� 5مو5 هنا كما يمو(كما يمو5 : "من )ين جاW هذ� �£عبY. من طن6 
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YعÏ�" ا تا�يخ ]ال; Wألسما� � ïينy� صال� ïبن �لعاص ï خاy بن �لو�دï عمر
�أ: �*ضا� . 6 فعل ناقص"_: ما ¨�� ما �نفك"مثل �سO ألنه فعل ناقص 

¨�� �أللغا@ ��  ).نفس �bوضع �لسابق" (اليتأà ]ال بالسيف �Ïا�
فانظر6 يا قا�ي �لعزيز �لكريم6 كيف بد)5 �لر�يُة �َمها بالتسا¾� عمن 

نضا�6 ثم �عت تستعرå )سماW )فر�� �أل�Ù ��ين يمكن ): يكونو� : سماها
موها6 �أ: تلك قضية �ل�º �ألسط6 ) كأنها بعد � �لسنw �لطو�� �ل\ قد س

لكن ]�p _نت قد سكتت � . بلغت �لسبعw ال تعر� من سماها هذ� �السم
رها بتلك �لقضية �فعها ;ذ� 

F
تلك �لعقو� �لسبعة عن تلك �bسألة فمن يا ترp xك

 ïمنه �Yْشِفُق عليها كث
ُ
( x�� oضb� �¾سمها �لتسا�)@ تر�ها _نت ناسية �سمها 

 x�� عرفة �لشخصb كرتها بغتة فأخذتها �للهفة�p طو�� حياتها ثم �جعت ]�ها
 Ðثم ]نها _لعا�� تن ïمنه WÒ نفسها �سماها قد ): يدهمها �`ما@6 تمو5 
هذ� �bوضو� تماما تنشغل بتحديد هوية � من )فر�� )Ùتها سياسيا تنظيميا6 

ل مر� )خرN[ x هجر� خا;ا مثلما هاجر5 »6 �تحو� �`ديث بعد pلك £نتق
6 فتنÐ ما ")مو5 كما يموÏ� 5عN["Y عو�تها yيا�ها6 هذ� ðرها ]N عبا�� 

 Aأ: هنا�تنتقل ]N �لتسا¾� عن قائل تلك �لعبا��6  @îنت بسبيله من �ل_
د6 �Ù: ما تسقط من من �bتعلمw من ðهل ): قائلها هو خاy بن �لو�

 xFفقد تقر ï�pاb x��( الحسابها pهنها هذ� �ألمر £ؤ�د ): �سمها فعل ناقص6 
سيبويه ]N عبا( حسن ³اسة  v¾y� ب �ألسو�( ��bحدثو:6 من ) Wلقدما�
{ هند�6x �ألفعا� �*اقصة لم  x³د هند(عبد �للطيف )³د ýتا� عمر 

ثم ]نها بعد pلك قد خبطت . ا�6 هذ� ]: _نت نضا� فعال )صاليذكر� بينها نض
b� Iقامة �لفلسطينية �bسلحة6 �أنها تدينها6 ال )عر� `سا" من6 ناسية ): 
�حد من )بطا;ا �لكبا� �يتها ûها ستد� بعد قليل { �bقامة �bسلحة �

oرحو@ �لشهيد عبد �لقا�� �`سيb� .§لقا�� xهكذ� ير I @îكيف بد) �ل 
�كما )نها حt� . wا�6 �نتt� I Âا� �خر تماما ال صلة بينه بw �الtا� �أل

@ يعو� هذ� " بهم". "مشغولة بهم"تتحدë عن جدتها تقو� ]نها _نت 
َ
xْ َعال

َ
( ïمن
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]نما » خطر� خطر5 ;ا فأ�تها كما » �: )x توضيح6 . �لضمïY ال جو�"
لقد كنا نظن ): . هكذ� تكو: كتابة �لر�يا65 sال فال. ا�أنها Þاطب نفسه

ع"يونس شل¿  Fذ� شعرنا با`ز: " �ل¥ ما _نش بيجم;حالة فريد� ال تتكر�6 
�لشديد �للوعة �bمضة حw ما65 لكننا ��و@ قد من �هللا علينا �¨قنا بنسخة 

  !)خرx منه
ضع ��د { �ألخطاW �*حوية  :( ��لzفية I نص هذ�6 معر

)x )ننا لو . مكتو" ]نما يكو: ��� I �ل�ما5 �ل\ تعر" با`ر� ال با`ر=5
 :( طاÏنا �لÕتب ) �لÕتبة ): يضبط �ل�ما5 �يعا حرفا حرفا I نص كتبه )

�bش�ة هنا . لكن �هللا حليم ستا�. ينطقها الستحا� �ألمر فضيحة �لجلة
 �لسيد� سحر خليفة لم يكونو� من ��_W تكمن I ): بعض من كتبو� عن

Ûيث يسكتو: فال يتطرقو: ]N مسألة �لصحة �للغوية6 بل ¨��� فزعمو� )نها 
@Õإلح�معر� . تسيطر { �لعربية سيطر� شديد� ): لغتها تتمÖ باnو�� 

øَه ): ي
ْ
ثر6 )يضا ): �إلنسا: يظل Yß ما �ل @ �لصمت6 فإ�p )ب ]ال ): يت�م6 بَل

فإ�p ما عرفنا ): �لعا�� I مثل حالة سحر خليفة جر5 . بدØ� 5غر�5 �لعو��5
{ ): يتوv نصوَصها مدققو: لغويو: �ستطعنا حينئذ ): نتخيل مستو�ها 

� �Çطx�� Y . �`قيI e �ستعما� لغتها �لقوميةy� يك~ هذ� �آل: � نعر�
تلميعه صناعته � يكو: ×ما I تقو@ به ��yية �لال¨مة لتسويق _تب ما 

  . �لم �إلبد�� �أل�ب6 ما هو I �`قيقة �لوقع بنجم ال ح\ بكو�ب
تتحدë �لر�ية نضا� �لقحطا¬ عن قصة حب ���5 بينها بw ف\ 
 :( N[ wلع��5 �لسن ��سمه �بيع عرفته I صباها6 ثم فصلت بينهما �لظر

� �لعالم6 فا£قت به ��N[ 5 بيتها بعد غربة تنقال� wلك �لوقت بp 5 طو��
جد5 �جال يطرº با" �Ïيت بغتة بعد عو�تها بقليل6 �تضح )نه هو6  wثانية ح

بنص " £تجد� I �`اÔ مع �جو� �الثنw من �لغربة"فعا�5 �لقصة �لعاطفية 
Wيتها للقر��امة ]ال ): هناA بعض �bالحظاb� @� .;� 5ؤلفة �ل\ قدمت به �

@îها هذ� �لYل\ يث� : I يةفأال لم تكن �لقصة �لعاطفية �ل\ مر5 بها �لر�
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�لصبا من �لعمق �£غلغل I �*فس Ûيث تشغلها I )سفا�ها تنقالتها ال ح\ 
ºجها قبل �لطال�¨ Wتبة . )ثناÕل� �فلو _: pلك �`ب بتلك �ألهمية �ل\ }ا

ا ): تسيطر { عقل �Ïطلة ��ية �لقصة قلبها تصويرها *ا لقد _: حريا به
�آلخر ûما مر بها ما : طو�� �لوقت ) { �ألقل w`� wكرياتها بp ها�): تعا

�لرضا  Wتستمد منه بعض �لصفا �يكد� عليها حياتها فZتد ]p Nلك �`ب �أل
يد� { ): لكنها لم تفعلÎ 6ا . عن �`يا� تعوå به شيئا من جفافها مر��تها

 Ý عنه �ر� �@ ليس @îل� eب�bؤلفة لم تنجح I ]شعا�نا بأهمية pلك �`ب6 
�لفن �أل�" ال يكونا: بالî@ بل بالقد�� { ]قنا� �لقا�§ . )ثر I �لو�قع

�لشخصيا5 �`و�� ما ]p Nلك �: �£zيح  ëمن خال� �ألحد� @îبهذ� �ل
 عن tد� pلك �`ب مع �جو� �الثنw من �لغربة �ر� كما ): �مها. به مبا��

�@ فا��p[ 6 ]نها قد )حست منذ �للحظا5 �ألv من �للقاW بأ: هناA فجو� 
5َْ عن نفو�ها Îا تطو�5 شخصيته ]�ه I تلك �bد�  FÆسعة بينهما6 بل لقد َق�

��b� Wتطالةp[ 6 لم يعد pلك �لف\ �لWxÆ �لقديم بل صا� �جل )عما� xرð 
مصلحته فقط �: )x �عتبا� �خر Îا ðعلها تشعر باbلل �*فو� منه من 

ßاصة )نها )بنص مفر��تها(تبجحه تشدقه سطحية )مثاÝ من �جا� �ألعما�  6
بل لقد _نت ساخطة ). «/ ¯(فنانة متقشفة تهيم بالرسم �لطبيعة خلطة �*ا( 

@ عبد �لقا�� �`سيo قائد �bقامة bا pكر� من ): )مها قد )حبت �bرحو
�لفلسطينية I )�بعينا5 �لقر: �Ïائد6 بلغ بها �`ب �;يا@ ��x )فقدها �لعقل 

  ). · -®/ ®®()نها _نت تقبل يد� هو نائم 
�£حليل6  åية بالعر�WÒ ثا: ال )��x كيف لم يلفت نظر متناv �لر

ت �بيع يعو� هو )يضا � نفس �£وقيت )ال هو تلك �bصا�فة �لغريبة �ل\ جعل
]: هذ� نقطة مفصلية6 فÕ: ينب� ): توضح �bؤلفة �bالبسا5 �ل\ . ]N قريتهما

)�N[ 5 عو�� نضا� �بيع ]N قريتهما 5�p I �£وقيت �أنهما { ميعا� مرتب 
�ئها لم تهتم بأ: توضح لقر) سيا:: ) �bؤلفة(WÒ ثالث هو ): �لر�ية . من قبل

Wلك �للقاp بها بعدلقد �$رطت I �ستد�W )حد�b� ëا6q ثم . ما�p حل بربيع 
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 x�� نسيت حبيب �لقلب حبه " تÆعمت"نسيت �`اÔ تماما6 ( Ý قصة حبها
ترx ما�p حدë `بيب �لقلب بعد عو�ته من �لغربة6 تلك �لعو�� �لفجائية . ;ا

ذ� �£وقيت با��ï5 بل ما�p حدë ;ا » �ل\ ال ند�x ما ��x بعثه ]�ها � ه
pلك ): �لÕتبة ال . نفسها بعد عو�تها �سZجاعها �كرياb� 5اïq ال جو�"

]نما هو �@ يقولونه . تهتم بفنها ال يهتم �bحللو: للر�ية ب�W من pلك
ير��نه عن �لر�ية êالw تطبيق ما قر)� I بعض كتب �*قد ق�² sكر�ها 

:]نهم يريد: ملW �لصفحا5 بأx .  ): تكو: �لر�ية مستحقة bا يقولو:�
�@ مدحا للÕتبة ثناW عليها6 �أنهم م�فو: من جهة ما بذلك6 فال بد ): 
يقولو� نفس �لI @î خطوطه �لعامة ح\ لو �ختلفت بعض �£فصيال5 هنا 

Aهنا . I \فهو@ من �@ نضا�6 طبقا للطبعة �لb6 ): حبيب كذلك فاxيد
�لقلب _: يبيت معها Ï� Iيت عد� �ا� �: �يك ثالث6 هذ� غريب جد� 
I �لقرية6 ßاصة I فلسطw حيث تسو� �لعا��5 �£قا�د �bحافظة �ل\ ال 

  . تسمح بهذ�6 sال _نت فضيحة
ليس pلك فقط6 بل ]: �لÕتبة لم tد م��Æ ;ذ� �bبيت سوx ): حظر tو� 

لكن )لم يكن ! يا ;ا من مصا�فة غبية )خرå .x بغتة p Iلك �لوقتقد فُرِ 
هناA بيت �خر يوجد فيه �جاٌ� لو Ï� Iا" �bجا� يمكن ): يؤx �`بيب 
�لعائد من غياهب �لزمن طو�� حظر �£جو� ح\ تنج¥ �لغمة يستطيع ): يعو� 

هل _: حظر �£جو� من �لشمو� �الستمر�� �ل  ïبيته N[ يث الÛ نها�
قت لو Øو�: ينتقل فيها �بيع من  x( I ��y� "من با ¸يستطيع )حد �Çر
بيت حبيبة �لقلب ]N بيت ليس فيه حبيبة قلب مهما _نت �لظر�ï الحظ )ننا 
�لطريف )نها )بدÞ 5وفها من ): �ر¸ �بيع من  ïمدينة I لسناI قرية 

طيب يا بنت . عها حw _نا حدهماعندها فيتحدë عن كذ� �يت Îا فعله م
�`ال�6 ما �مِت Þَشwَْ { سمعتك من قلة )صل �لرجل بهذ� �لشª فلما�p لم 
بيه ]x( N بيت �خر من بيو�Yn� 5: يق% فيه �أليا@ �للياN �ل\ �ستغرقها  ت�²
حظر �£جو��6 لو عÆ �لسطو�ï ليس هذ� فحسب6 مع ): هذ� فحسب _� 



 

 

٣٤٢

ر�ية سقوطا �pيعا ألنه يصيبها I مقتلp[ 6 �لî@ هنا عن بنائها إلسقا� �ل
�bتهافت �bتد�� ال عن بعض �£فصيال5 هنا ) ها هنا6 نعم ليس هذ� فحسب6 
]p ]ننا ال نعر� )يضا شيئا عن �لقرية �ل\ ��5 نضا� ]�ها بعد � هاتيك 

� ��ين يسكنو: �لعقو�6 فال حديث عن �لشو��� ال عن �Ïيو5 ال عن �لب
�bز���  Úلو�� wك_y� } :��Zي: I تلك �لشو��� Yيستلك �Ïيو5 
لقضاW مصا`هم ��W مستلزماتهم6 �أ: �لقرية }ولت ]N مدينة )شبا� ال 
ليس ;ا )x شغلة  6qاb� جعZال نضا�6 �ل\ ��حت تس[ Wيوجد فيها من �ألحيا

ال مشغلة سوp xلك �السZجا� .  
ثم )لم يكن ;ذ� �لرجل )قا�" I �لقرية يسألو: عنه عن صحتهï )لم 
ال� خالة مثالï )@ تر�� _: ( ال� عمة )( ال� خا� )( ال� عم )( Ý يكن
 ïالطمئنا: عليه� �مقطو� من شجر� فلم ðد )حد� يهتم بأمر� يفتقد� òا

هل مثل �جل �ألعما� � ïلقرية� N[ :p[ �� هذ� يمكن ): يكو: فلم oلغ
حاÝ بهذ� �لشx�� ª يصعب { �لÕفر قبل �bؤمنï ]نo )نا �لغريب ��x ال 
 xمتع نظر(تربطo به صلة ما من صد�قة ) قر�بة ) ¨مالة ) ج�Y بل لم )�� 
يَْشَغلoُ )مر� ]N ��جة )¬ )شك { �WÕÏ من )جل 

َ
بمر�� )شنف )p¬ بسماعه ل

w �لضائع ��x ال ðد يد� حانية تمتد Ý بلقمة طعا@ ) تربت Ý { هذ� �bسك
بفتح ���y باهللا عليك6 ليس بك²ها كما تنطقها (كتف ) تمسح Ý َ�ْمَعة 

�`Õية ال ينقصها طبيخ! �¥ مر��6 �أننا لسنا بإ¨�W �مو� بل طبيخ صصلة (!
Ëلعالم �لو�سع �لقا� I يشعر بالضيا� wع. ح�نا من مش�ة �لطعا@ �يفية 

 x�� حبيب قلبها هذ�حبها I " تÆعم"حبه I قلبها6 " تÆعم"تدبYها *ضا� 
قلبه6 فكيف �öلت مش�ة مالبس �*و@ ïÝ ترx هل )قرضته فستانا ) منامة 
هل _: مقاسه b� Iالبس  ïÚلفر�� N[ xمن عندها مثال يرتديها �ال حw يأ

bبا  صا�فة )يضاï )@ هل _: ينا@ I بد£ه حذ�ئهï )@ ماï�p كمقاسها6 
هل _: �جو� �بيع ) ح\ �جو� نضا� للقرية )مر� : هنا نصل ]N �لسؤ��

 :( :ال¨ما I بناW �لر�يةï لقد _نت تستطيع �ستعا�� ��كريا5 { ��حتها �
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ر ) يستعجلها )حد x( I مÕ: بالعالم ح\ لو _نت تعيش { سطح �لقم
قصص �`ب �لطفو�ة �لشوN[ º �لقرية . �bريخ :��y�� pلك �للف  �pفلما

]�p _: هذ� ûه لم يستفد �لعمُل منه شيئاï بل ]: نضا� لم تتطرI º حديثها عن 
 x( أْ: ليس ;ا�عو�تها ]N �لقرية ]ال ]N �`رفيw ��ين يرÎو: ;ا �Ïيت6 

òيطو: بها )ثناp Wلك6 �أنها _نت ال :  { �ألقلمعا�� ) )قا�" يساعدنها )
 با�يس ) )مس��Z@ حيث ال )حد يهتم بأحد ) يعر� ( Aنيويو� I تز�� تعيش

� . )حد� ) يد( )نفه I )مر )حد( I ية{ )ننا ال يصح ): ننÐ ما قا£ه �لر�
xِّÙْ _: متد�عيا �يال للسقو�

ُ
يت �bتد�� �آليل �Ï. �لقصة من ): �Ïيت �أل

ال �*جا�6 �لث�: لم  تستعن �لر�ية بأحد سو�هما  Aلسبا� Ý للسقو� ال يصلح
كذلك فقد pكر5 )نها . لَعْد� )حو�6Ý بل _: يلزمه �;د@ �£ا@ ) �bو5 �لز¾�@

 :Zأ: �لعر" يش�]نما ��5 £جعل من هذ� �Ïيت معرضا فنيا للوحاتها6 
Zيش : )WÒ x غY �لطعا@ �ل��" �bالبسï ثم )ين تلك لوحا5 فنية6 )

�لقرية I �لعالم �لعرÉ بل �إلسال� )يضا �ل\ يقا@ فيها جالïxY بل ال )ظن هذ� 
� �أل�بية �pتهاy� I ë)يا ما يكن �`ا� فأين �nالÎ . x�� xYكن �`د

ا6�Wَ فحق { �ع مت ]نشاI �W م�;ا بعد عو�تهاï لقد نسيته �لÕتبة  FسFلن�
بؤسا )نo ما ]: )فتح موقعا . �مها ): يقا� ]نه �@ ستا5 �Wيزيد �ألمر سو

من �bو�قع �ل\ تتحدë عن �لر�ية6 ما )كøها ك�ø �;م { �لقلب6 ح\ 
Îا جعلo )كر� " عشق طفوv تÆعم I مرحلة �لصبا �بيع �لعمر"تطالعo عبا�� 
  .م كر�هية مالك للخمر�£Æعم �ل�Æع

ثم �Ù: ما �نعطفت �لر�ية ]N �`ديث عن �لفد�ئيp I wلك �لوقت 
qاb� :عيد من )�بعينا5 �لقرÏ� . لالفت للنظر ): هذ� �النعطافة _نت من�

 I تدخل با" �bصا�فة )يضاp[ 6 لم يكن p Iهن �لر�ية ): تلج هذ� �Ïا" )
شغلها هو تقليب )��º �أل�Ù £عر� شيئا عما هذ� �bوضو�6 بل � ما _: ي

قوعها I عشق عبد �لقا�� �`سي6o فساقها تقليب يقوÝ �بيع عن )مها 
�أل��º َعرًَضا ]N �الطال� { ما فيها من حديث مفصل عن تلك �لف�Z من 



 

 

٣٤٤

oطل �لشهيد عبد �لقا�� �`سيÏ� مة �لفلسطينية }ت قيا��)x ): . تا�يخ �bقا
ê حضة6 ألنه لو لم يفتح �بيع معهاb� صا�فةb� د�و� �لر�ية )كÆ )قسامها هو 

هذ� �bوضو� bا غضبت )���5 �£حقق من صدº �مه6 لوال هذ� �£حقق ما 
. قر)5 ما كتبه )حد )قربائها عن �bقامة6 �ل\ _: هو �حد� من )بطا;ا

رْ� عن ): Fناسبة ال ينب� ): نغض �لطbبا قصة �`ب بينها بw �بيع ما 
يتعلق بها سو� تُنÐَْ من �آل: فصاعد�6 فكأنها لم تكن6 �أنها ال تشª �لقسم 

هو . هو ما يعÞ :( oطيط �bؤلفة لر�يتها مفقو� ال جو� Ý. �أل� من �لر�ية
جدنا �لر�ية ûما فتحت موضو�  p[ 6لكp ما الحظنا� قبال { مثا� )صغر من

كما _: من �ألفضل . يته �نتقلت منه ]N موضو� �خر �: ): تعو� ]N �أل�نس
 wبكث�Y لو ): �bؤلفة ��حت بw �سZجا� �bاq من خال� مذكر�5 خا;ا 
�ستنطاº �بيع ��x _: موجو�� معها عن �`و��ë �ل\ تتنا;ا تلك �bذكر�65 

 �`يوية جر�W �النتقا� من �bاN[ q فيكو: عندنا جهتا نظر6 تنبث! I �لر�ية
ِهَمة

ْ
من �`اb� N[ ÔاI q جد�ة ُمل Ôلكنها لألسف لم تفعل6 ففنها . �`ا

بل ]نها6 حw فرغت من ��ية ما I . )كø سذ�جة بد�ئية من ): تفكر I هذ�
oمة �لفلسطينية }ت قيا�� �لشهيد عبد �لقا�� �`سيb� 6ذكر�5 عن تا�يخ �bقا

 :_ x�� 6ذكر�5 { �بيعb� ته منقد سكتت فلم ÆÞنا شيئا عن قع ما �
جو� بل تبخر  Ý أ: �بيع لم يكن�يقيم معها �نذ�A �يثما ينج¥ حظر �£جو�6 

�� I �ستعا�� هذ� �nزW من �bاI q حيا� �لر�ية� x�( :( بعد Wو�;� I .  
ا� ]نها جدتها I بيتها بعد عو�تها )ما ��كريا5 �bذكر�5 �ل\ تقو� نض

sنها ��حت تقر¾ها تستعيد ما فيها فقد كنت )توقع  wمن غيبة ع��5 �لسن
): تر�� بطريق ما بw تلك ��كريا5 بw حديثها عن �bقامة ��بطة بينهما 

كذلك كيف بÏ� eيت طو�� . طو� �لوقت ضافر� �nديلتI w جديلة �حد�
هجو�� لم يفتحه )حد ال فكر �bحتلو: I �الستيالW عليه ع��5 �لسنw م

طو�� ف�Z �حتال;م للقريةï ثم ما )غر" ): تذكر *ا )نها6 حw سمعت من �بيع 
)نها تر�ت  oعشق عبد �لقا�� �`سي I قعتبعد �لعو�� �£ال´ ): )مها 
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ستوثق من هذ� بتتها `قت به حيث _: يدير �nها� ضد �لصهاينة6 )���5 ): ت
 eد شيئا يلt :( تلك �لصنا�يق لعلها I هلها( º���6ÆÇ فأخذ5 تنقب )

)من �bعقو� ): )مر� كهذ� يظل خفيا عنها ال تعلم منه . �لضوW { تلك �*قطة
� لقاW ;ما ( I يفتحه )مامها حبيب �لقلب :( N[ شيئا بتاتا طو�� تلك �لعقو�

ه ï�ل من �bعقو� )يضا ): يكتب )حد )فر�� �أل�Ù بعد pلك �لزمن �bتنا
عن تلك �لفضيحةï )تر�هم _نو� كتا" حو�ا65 فهم يسجلو: � WÒ ح\ 
قو� �ألحباI W �لعشق �لغر�@ï ثم )لم يكن ;ا )قا�" يَرَْعْو: �Ïيت I غيابها 
ا ) تكلفهم » بذلك من )x بت من �Ïال� �ل\ تتفاخر بأنها _نت تتنقل بينه

{ مد�� تلك �لعقو�ï ثم ما ��x )�جعها ]N �لقرية ما ��@ ال يوجد )حد فيها 
ترتبط به يهتم بها يسأ� عنها يدبر شؤنها )ثناW سفرها �لطويلï )» )يضا 
 مقطوعة من شجر� كحبيب قلبهاï فلما6�p ما ��@ �الثنا: مقطوعw من شجر�6 )

xمنهما ه: باألحر �مه { هم �آلخر يعيشا معا بقية من شجرت6w لم يضع 
�لعمر Ø� Iبا5 �*با5 يتد�فآ: يتو�كز�: يتساند�: بدال من pلك �النقطا� 
�أل¨v عما حو;ما يتساقيا: كؤ( ��كرياï5 لقد _نت هذ� فرصة £جديد 
��كريا5 sشعا;ا حية من جديد عيشها I �ضا سعا�� بدال من شعو� 

x�� جه �لنسوية �لسخيف جعلها تشك فيه تتصو� )نه من �bمكن6 بعد خر
من عندها6 ): يقو� ]نه فعل كيت ¨يتï فكما يرx �لقا�§ ûما قلبنا حجر� 

  !  من )حجا� �لر�ية )لفينا }ته ثعبانا ) عقربا
)ما �لوصف فهناA مشاهد تتسم بقسط من �لقو� �£أثY �غم �خا� �للغة 

تكتب �bؤلفة بها تعوN[ å حد معقو� عن هذ� ضعفها6 فإ: �£لقائية �ل\ 
�من بb� wشاهد �bذكو�� َْصُفها للطريق ��x _: . �لضعف تلك �لرخا

 �عليها » جدتها َقْطُعه خلف �بيع حw )��� ): يأخذهما ]N خا;ا6 فمر
�ألسو�� �`جرية6 شمو� �يعا ���ة �*باتا5  @با`قو� �ألشجا� �لكر

 شخص6 �لز( WÒ ªل �Öمb� 5ستطا� �لوصف �£قا� �لشيا�هو� �bختلفة6 
تصوير �bشاعر �لعو�طف تصوير� موحيا" : W%لقمر ي�مشينا I �لليل6 
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مسالكنا6 �`ð 5رÚ }ت )قد�منا �دÚ �لصمت6 بعض �yيوA تكا� 
ستعجلنا ثم يعو� للفجر6 )نا س\ يًَد� ِنيٍَد6 هو )ما� يم� ب²عة يتلفت ي

 W%لقمر ي�*فس �ل²عة من غY صو65 �أ: �`5 يتقصدنا ينسا� هو6 
يانس س\ لو: قميصه6 )نا )سb_ Yأخوn� A�p I �pو A�p �إلحسا( باللهفة 

àا سيأb النتظا��هل �بيع .  ïهل يظل �بيع معنا ïم\ سنصل ïYين نس( Nفإ
)حسست ب�W م ïو��Ø� مثل Nجو�� مع خان �الع �¨ �ثY من �Çو� أل: 

من س\ : يعo )قر" N6 )قر" من خاoقر" م()åتعليق من ]بر�هيم عو :
 p[ 6ية �*ظر ال تستقر { حا��¨ �nملة هنا مضطربة أل: نقطة �ال�تكا¨ )

xمة ألخرû لقر" هنا �تلف من� oمع :[ : I عنا من �لر=كة� ïنÎ قر" من
هذ� تر�يب ��6 سالمته �لفصحوية تقت% ): يقا�. يعo )قر": قو;ا" : oيع

� نفس �لوقت يعo )صعب ألنه êفو� باألخطا� عمل �Øو�� ..."))نه )قر" 6
هذ� �nبل .Úصلنا �`ر øك( _: يرتدx بنطلونا _كيا . بعد نصف ساعة )

ك6Æ حر=ته فيها جدية6 بد� ). قميصا )بيض6 حو� عنقه حطة منقطة باألسو�
�عÇ� ¬�Zو� من )ال  oلصبح بد� )خشن6 فأحسست بغربته ع� I صوته

 ال )عجبه( FN[ ينتبه.  
 x( 6بلn� å�( اطا بسلسة حجا�� مقتلَعة منê := 6Úصلنا �`ر

wلفالح� q��( د�{خلف . _لسالسل �bعهو�� �ل\ }يط بكر@ �لعنب6 
): : جلw ملفعÛ wطط �Øو��6 ) هكذ� بتنا نتعا�� { �`طة�لسلسلة �)يت �

با5  6Úها بد� �لطربو�`طة �مز للثو��6 فاقتدx �*ا( با`طة �عتمر
Úلطربو� ��خلنا . �إل×لÖ ال يعرفو: َمِن �Øائر من بw �*ا( أل: �nميع هجر

}تها بلو� فستق Îر� تر�بيا بw �لصخو� شجر �للز�"6 =نت )شجا�� ��ة 
Æعشا" �ل( �=نت ���ة �لشجر نثيث . حل¿ جفنا5 عنب بn� wذ

فها . �لصنوبر �لطيو: تمأل �nو بعطٍر ُمْسِكٍر جعل �yنيا تبد )ح¥ من �قعها
öن ندخل I �لقمقم6 عرين �Øو��6 حيث �إل×لÔ Öبو� �ألشجا� حرقوها Ûثا 

ة6 )خرý xلوعة مرصوصة بشª حو�جز6 �جاال �)ينا )شجا�� êرق. عنهم
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 منقطة . منثو�ين بw �لصخو� }ت �Ïلو�( Wطط بيضاÛ نو� �يعا=
Wسو�� مالبس _كية ).  

بw �ألشجا� }ت �� حجرx { هضبة صغ�Y صخرية تعشش فوقها 
 ��ونا: )غصا: �bد��� �لÆية �)ينا مغا�� مربعة �لشÎ ªا �ثنا� عن �لرما: )

� مI :Õ �لÆية I ا نر��Î . �Õل�{ با" �bغا�� قف �ثنا: با`طط 
فلم ðبه �بيع6 . تأخرتم: قا� )حدهم �: ): ينظر ]�نا. )حزمة �لرصاص

و� ُ�ْسكم: "�£فت ]�نا قا� *ا هو يطأطئ 6 فطأطأنا �خلنا �bغا�� "َط!
جد��نها �bغا�� �سعة كغرفة ك. بصمت تا@ 6W6 سقفها ��6 )�ضها ملسا�Yب

=: I �لسقف . تبد منحوتة كما لو _نت مصنفر� £صبح سكنا شبيها باÏيت
قنديل لو�س )بو طربوÎ Úا ن%W به ��نا6 âو�� �nد�� فر�Ú ملفو� 
�ها سو��W مشّحر� بشحا� �`طب بابو� _¨ �¬ طعا@6 ( xبريق شاsمكو@6 

)ما �لر��ة فÕنت مزðا من �Ybمية �*و@ �لعفن �لطحالب . )(معطو" �لر
)حذية �لرجا�) "...° /·- ¹ .(  

لقد جعلنا �لوصف نعيش مع )بطا� �لر�ية6 نشاهد معهم هاتيك �bناظر6 
عطن �bغا��6  �نشعر معهم بتلك �ألحاسيس6 نشم معهم ��ئح �*باتا5 �لو�

هدئه ما يx² فيه �غم هذ� من خو� òبس öس معهم بأنسا@ �لليل 
�`طة "هناA بعض �bفر��5 �لفلسطينية �ل\ ال نعرفها I مz مثل . �ألنفا(

يها �ألشجا�ُ 6 » ")حر�Ú"�ع (�`رÚ ) �لكوفية( شجر �للز�" ) )��åٍ تغط�
) ال )عرفها(�لصنوبر شجر� �bد��� ) ال )عرفه6 هذ� )� مر� )سمع به(

ر� جفنا Fمشح�bو�سY� ) ال )عرفها(�Ybمية ) مهبFبةï(5 �لعنب )Aلسبا� (
ب �Ïال�(�Ïليط 

ّ
ا¸ ) مر� FجFلز�ب �لزجا¸(

ّ
�لفعل) مر� :Úرð ." هû هذ�

{ طو� �لر�ية تقابلنا �أللفا� �bحلية مثل . من شأنه ): يزيد من تأثY �لوصف
�لطابو: �لطيو: �لزعÏ� ( Zندقية(� �Ïا��) �لشوÏ�)Aقلولة �لعوسج "
)wفلسط�Çتيا� ) �لرجل(�لزbة ) نبا5 يؤ& I �لشا@ )Yلرجل �لكب� (

�لشنا� ) �ئيس �لقرية(�bختا�  x�y�)Yنو�: من �لعصاف ( Yو�ك`�
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ا:  Fه Fy��بل (�Çرفيش صلية �ّشاÚ ) �ألحذية(�لبساطY ) نقاn� Úد��:(
ِصبْت(تصاَبْت ) صاصïمن �لر

ُ
نا ) ) ْYََْخت)�جو )ال )كو: )". كÆنا I �لسن(

قد )خطأI 5 �� تلك �bفر��65 �ل\ �عتمدI 5 فهم ما فهمته منها { 
ما )تذكر� Îا _: يستعمله ¨مالþ �لفلسطينيو: n� Iامعة )يا@ �لشبا" ºلسيا� .  

W �أل� فال )ظنه يمكن ): )ما صف نضا� bشاعرها öو �بيع عند �للقا
يصد� عن فتا� I مثل سنها �لصغ�Y هذ� ال I تلك �لف�Z من تا�يخ �bنطقة6 
ßاصة )نها لم تكن قد تقدمت I طو� �£عليم ]N �`د ��x تستطيع ): تقو� 

ِحّس ب�W ... �£فَت ]�نا6 �)يت عينيه مثل قمرين )خ�ين: "فيه
ُ
فبد)5ُ )

 xيرسل موجا5 تلو موجا5 ترتفع يطفح ��خل صد� ºساخن �فا W6 ماWكفّو�� ما
Ë(� \تصل ح هذ� �لشا" )هّم بكثY من ... ( yحسست ): هذ� �لو( oلك
فا�َقنا6 لكن عيونه ظلت م� كغمامة ¨�قاx( ... W ×م I �لسينما ��y� صلَنا(

tعلo )هيم _bذهولة Àا�{ oتر�فق ...�نقلبت )نا6 ما �نقلبت �yنيا 
:Õb� هذ� N[ بنا Wيا جا;[ �Ù :( xسبب �لرحلة سو: عد5 )فهم من �لرحلة 

�لطرº �لوعر� �لصبا� ح\ )£e بمن )يقظo كما  Aألشو�� ºقمة عيبا� فو
 ))يقظ �ألمn� Yُميلَة �*ائمَة I بيت �لزجا¸ جعل منها مليكة قلبه عر

جنية ¨�قاW سماية تعيش I �نيا . A يطYمال. بت )نا » ست �`سن. �nن
��ية بعيد� عن �آلخرين مشاûهم مآسيهم) "...° /®- » .( @îقائلة هذ� �ل :[

ليست نضا� �لفتا� �لفلسطينية �لريفية �لصغ�Y �£عليم �لسن �ل\ _نت تعيش 
�لغيمة I )�بعينا5 �لقر: �bاp[ 6q من )ين ;ا �لتشبيه بالقمرين �ألخ�ين 

�nميلة �*ائمة  Yألم��nنية �لز�قاW �لسماية  Yيط x�� Aالb� Wلز�قا�
×و@ �لسينما عر( �nن �bاW �لساخن ��yفق �ل² �إللïÂ بل سحر خليفة 

صا�5 _تبة 5Æته6 لكنه من �*احية �لفنية . بعدما ك�p حد I يل� @îل�
  . �`سن عيباهكذ� يتحو�. �لر�ئية غY مقنع

 من �لx�� @î ال يعكس )ف�Õ �لشخصية ال يعÆ عن مشاعرها )
 wبمعتقد�تها ما تنسبه �bذكر�N[ 5 عبد �لقا�� �`سيo حw ��� حو�� بينه 
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:�: _تب �bذكر�5 عن طبيعة شخصيته �bحبة للسال@ �ل�Õهة للبدW بالعد
هو ما ¨�� ينظر من �*افذ� يرx بعد ف�Z صمت ) عبد �لقا�� �`سيo(قا� "

��: �`يا�: �لربيع يمأل با��Ç )��ضينا�)نا I 5y . هذ� نيسا:6 بد�ية �لربيع 
  ! يعo �`مل. )نا )� بر¸ I �ألبر�¸. نيسا:

  تعر� باألبر�¸ï  ما�p تعر� عن بر¸ �`ملï: سأ� باسما
ندفا� �£حد6x  بر¸ �لريا�� �لقو� �`ب �لعشق �£هو�6 بر¸ �ال-

ºبر¸ �لطاقة6 بر¸ �لعشا.  
  !يعo �`مل ليس �يعا6 ليس بريئا: سأ� بسخرية

�يع )�ف كحمامة-لكنه6 حw ينقر6 يصبح .  بل هو برWx يا قائدنا6 
  .يصبح _لغو�. يصبح _لن². _لصقر ]�p تهيFج

  )تر�¬ _لغو� يا سليط �للسا:ï: )طلق ضحكة مكتومة
)لم تر كيف يصو�� . بل _`ََمل { صد� �bسيح: قلت بإحسا(

  .�أل�بيو:ï هم يقصد: ): �bسيح هو �`ََمل
قتلو� �bسيح6 قتلو� �`ََمل: نظر ]FN بطَر� عينيه!  

لكن ³ََلنا لن ُفْقتَل ألنه _لنI ² )جو�ئه6 فوº )�ضه6 فوº : فقلت ملغز�
��: �`يا�هو بدW �لربيع . هذ� نيسا: يا قائدنا. �بيعه�) "»® /·.(  

بعد سطو� ينتقل �لN[ @î �لقد( مقر قيا�� �bقامة �لفلسطينية :
نظر5 حوv فر)يت نساn� Wمعيا5 نساW �لوفو� �bمرضاò 5طن بالقائد "

يْنï �)ين �nما� ! يتعبدنه بعيونهن ينظر: ]�ه كما لو _: يسو� �bخلص
َ
(�َ �pما

يْ 
َ
  ).¹/ ®«!" (ن كيف صلبو� I مقر �لشا@�لقو�ï لو )نهن َ�)

هذ� �@ عجيب6 فاbسلمو: ال يعتقد: بأ: عيÐ عليه �لسال@ 
�ص

]نه ن¿ كريم كغ�Y من �ألنبياW �هدx قومه ]N ��� �هللا �لعزيز . ýل
)ما عقيد� �Çالص6 بمعo )نه عليه �لصال� �لسال@ )à �خلص �لب� . �`ميد

�ثتها �إلنسانية ûها منهما6 ف�� من �Çطيئة �ألصلية  Wحو��ل\ ��تكبها ��@ 
�bسيح �بن �هللا من �لسماW �مو5 { �لصليب مكفر� عن �لب�ية تلك 
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�Çطيئة ح\ تستطيع ): تلج ملكو5 �لسما�65 فهذ� عقيد� ن�zنية ال 
)نا ال )��x شيئا عن عقيد� �لÕتبة I تلك �*قطة6 بل )}دë عن . ]سالمية

oخلص كما : عقيد� عبد �لقا�� �`سيb� يؤمن بيسو� oهل _: �`سي xتر
ال يصح ): تتنا� �bؤلفة تلك �*قطة بهذ� . يؤمن به �*صا�ïx هذ� » �لقضية

]: �`سيo شخصية تا��ية بطل عرÉ مسلم6 لم يكن يصح . �Çفة �لت�²
Ýلعجيب ): يس. منها ]نطاقه بما ال يمكن ): يقو�مع منه _تب �bذكر�5 هذ� 

�أنه _: ير�� �ما يعتقد� �bسلمو:6 فهو ال  6Ý ستغر�به� xيبد :( :� @îل�
َه �ستن�Õَهم

ْ
كذلك كيف فاb� 5ؤلفَة ): �Çالص ��x قدمه . يثY �£فاتهم بَل

 wا�" �لو�غلò :( يمو5 مقتوال { �لصليب ال :( I للب� قد تمثل Ðعي
فهذ� ûه ]فسا� شنيع I تأ�ف �لر�يا5 . يطر�هم من حيث جا¾��لصهاينة 

حبك �لقصص  ال يصح ال يليق.  
ر�5 بأ: �bسيح عليه 

�
)شنع من هذ� A�p ): ُينِْطق �bؤلفُة _تَب �bذك

نظر5ُ حوv فر)يُت نساn� Wمعيا5 نساW �لوفو� �bمرضا5 : "�لسال@ قد ُصِلب
ما�p ! ونهن ينظر: ]�ه كما لو _: يسو� �bخلصòطن بالقائد يتعبدنه بعي

يْن كيف صلبو� I مقر �لشا@
َ
يْنï �)ين �nما� �لقو�ï لو )نهن َ�)

َ
]: هذ� !". َ�)

;ذ� �ستعا� �لصلب . معنا� ): _تب �bذكر�5 _: يؤمن بأ: �bسيح قد ُصِلب
oه عجيب غريب. للشهيد �`سيû هذ� I هذ� فلتعتقد �لÕتبة ما تعتقد. 

�bسألة6 لكن ال بد ): تر�� شخصية �bت�مw فال تنطقهم بما ال ينطقونه ال 
معتقد�5 ال يعتنقونها W��� ��Õعليهم )ف åتفر . I شنيع oهذ� عيب ف :[

هو )شبه بالكذ" �ل ييف I صياغة �£قا�ير . كتابة �لقصص �لر�يا5
�لوثائق .  

�bشاهد ) مع خلو� من عيب �*ص �لسابق(من �لوصف �nيد I �لر�ية 
�ل\ صو�5 لقاW �لشهيد عبد �لقا�� �`سيo بالقائد �لعا@ للقو�5 �لعربية 
ْت £حرير فلسطw من )يدx �لعصابا5 �لصهيونية6 �كتشافه 

َ �bفåَZ )نها ُش��
): �لقائد �لعا@ ال يعر� مو�قع �bد: �لفلسطينية { �Çريطة يرفض ): يعطيه 
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 �)ية )سلحة6 مؤ�د� )نه يعر� �bوقف )فضل منه6 يستطيع ): يقد� �لظر
�الحتياجا5 �ل\ تتطلبها �bعر�ة تقدير� )حسن6 يكذ" عليه قائال ]نه ال 
 wح ìال يستيملك }ت يد� سالحا ال ماال يمكنه ): يمد� ب�W منه6 

جديد _شفه �`سيo بأنه قد �)x بأ@ عينيه ما ý Iا¨: �;يئة Yمن سال� كث 
)نه يعلم مقا�ير �ألمو�� �bوضوعة }ت ت�z �;يئة6 بل يسخر منه يمد يد� 
: I �;و�W _بشا منه ثم يستدير للشهيد قائال I سخرية قميئة هو يفتح قبضته

هكذ� �: ): يشعر بأx خجل ) تأنيب ... هذ� مد�فع! هذ� �بابا65 خذ! خذ
�;يئة يفتقر للنظا@ �nِّد ح\ ]: �لقائد �لعا@ بها ال ضم6Y فضال عن ): عمل 

  .ي��� مكتبه ]ال I �لظهر �غم )نها تفتح )بو�بها �سميا I �£اسعة صباحا
ية �لقصة�� ó{ ذكر�5 حسبماb� ثم �خل �لقائد �لعا@ كما : "يقو� _تب

قا� لو _: من )صحا" �nاللة ) �لفخامة6 فوقف �bوظفو: I )ماكنهم6 
صبا� �YÇ سيد6x صبا� �YÇ سيد6x : �لو�حد بعد �آلخر بصو�p 5ل متهد�

YÇ� 6 صبا�x6 سيدxلم يقل هو. سيد�نتظر منا6 هو يشملنا . صبا� �*و�: 
Ý بنظر� كريمة6 ): نقو�" :xسيد ( YÇ� قفنا بتهذيب "صبا�6 فلم نقل6 بل 

�نتظرنا منه ): يقو� *ا 6@�Zح�ألنه هو ��yخل علينا لسنا " � �YÇصبا: "
öن6 هو �bتأخر )كø من ساعة نصف لسنا öن6 هو من حد� �bوعد 

ال . توقيت �لساعة لسنا öن ºال نفاحw ��نا جامدx �لوجو� بال ترحا" 
"xهذ� �لوقت" سيد I أنه فون بوجو�نا�)نتم هناï )هال : قا� مبتسما بال حر��� 

��جه نا�x بصو5 ثم . )هال( I @و*� ��£فت كيال نرx ³ر� عينيه �نتفا
قا� قائدنا هو . يا )بو êمو�6 )ين �لقهو�ï ها5 قهو� شاx للبهو�5: �لجل

: ðلس مÕنه حيث كنا I مكتب �لسكرتY )ما@ مكتب �لقائد �لعا@ مبا��
  .�بنا �لقهو� �بنا �لشاx من ساعة نص

هو يقو� لم يعلق �لقائد �لع )ا@ لم يلتفت بل �خل �bكتب _لطا
بقينا جلوسا . �نتظر ): نلحق به6 فلم نفعل. �فتو�. )هال سهال: ظهر� *ا

 Wر¸ )شيا�يفتح �nو��ير  ��y� Ëلس { �لكرð هوننظر ]�ه من موقعنا 
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جهه سيماn� Wد �ألهمية } 6Wيدخل )شيا من مÕنه6 بعد �قائق نظر ]�نا. 
N قا�جهه عالمة �ستفها@ ) تعجب6 فلكزÀ �لقائد  })مرنا . قم يا �هللا بنا: 

)شا� ]�نا بيد� ): . �خلنا هو )نا6 بe �بيع ينتظرنا عند �لسكرتY بتجهم. هللا
×لس b� Iقعدين �nتيw )ما@ مكتبه6 لكن قائدنا توجه فو�� ]N طالة 

: ر� �Çر�ئط �£قا�ير قا� بأ�" جدية هو يشY بيد��الجتما�5 �لفخمة ف
بعد `ظة صمت تفحص خر¸ �لقائد �لعا@ من ��W مكتبه . ]�p تكرمت

قا�  6�Wمامه بنظر� با��� مستا( ���قZ" من �لطالة هو ينظر ]N ما _: مفر
  ما هذ�ï : بلهجة مندهشة

ه6 كما يقو�6 �`َِق �لعّيا� حا� قائدنا ): يكو: صبو�� مهذبا Zêما ألن
�لعØ� I �Æمر� �*تائج6 �bحتا¸ �pل ح\ ألهله 6��y� "اÏ . Wالp( نö ها

ح\ ألهلنا ) من يمثل )هلنا �لسلطة �ألهم �أل{ من )هلنا أل: بيد� �ألمر 
بد) قائدنا ي��6 A�p ينظر . ýا¨: �لسال�6 ما يقو� هو �لقو� �لفصل �`اسم

هذ� » �لقد(6 : يتفر¸ يتابع يد قائدنا » تشÇ� N[ Yريطة يقو� Ûما(
�لع�Öية6 هذ� مستعمر� كذ�6 تلك  wير ياس�هذ� با" �لو��6 هنا �لقسطل 

)غلقنا . من هنا من با" �لو�� تمر قو�فل �£موين6 منعناها. مستعمر� كذ�
ºلطر� �)غلقناها بمتا�يس حو�جز6 ح\ �لطرº  �ل�Zبية . �لطرû ºها6 

 xلقر� Wبنا(نFا �bرتفعا5 باbجاهدين  Fَحص�لشا�� �لرئيÐ بدبابا5 لغمناها6 
xلقر� �ح\ �ألطفا� هم معنا }ت . �جاال نساW: )هاN �لقرû xهم معنا. 

لكن �لسال�6 مش�ة �لسال� ��خ6�Y هذ� مش�ة6 مش�ة �bشا�6 . �*دهة
جوعناهم6 بد)� يzخو: . öن �آل: I موقع �لقو�. ºَZَ �`صا�بدنها ُ�ْ 

يتو�سطو:6 �توA يصيح I �لس �ألمن ): �bستوطنw )كلو�  :يستنجد
نتفاهم å)ترx يا . �ألعشا"6 بد)� يرسلو: �لقناصل �جا� �yين � نتفا

  .ح�� �لقائد ما فعلنا�ö ïن فعال �خناهم
جه قائدنا قا� �لقائد �لعا@  N[ ال يلتفتهو ما ¨�� ينظر ]Ç� Nريطة 

  . هذ� جيد. عظيم. طيب: ح\ ال ير��
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هذ� �£قا�ير : قا� قائدنا هو يشN[ Y حزمة �bلفا5 �£قا�ير
�ال بأ( Ðجعتها بنف���أل�قا@ ûها مدققة مد�سة6  5�Wإلحصا�ما . 

� �£فاصيل .  مرتبة مضبوطةعليك ]ال ): تلe نظر� عليها لxZ كم »
WÒ � 6WÒ ��أل�قا@ �لعناين6  Wألسما� �� ما هنا مدقق . موجو��6 

  .تفضل �نظر. )نا ��جعتُه. مضبو�
سحب �لقائد �لعا@ كرسيا جلس حو� �لطالة هو ينظر ]Ç� Nريطة 

�Æقا� ب.  جيدطيب6 عظيم6 جيد6: بتمعن6 لم يتطلع ]b� Nلفا5 �£قا�ير 
يسأ� بفضو� º�¨حر �ألÏ� :لو ºخذ يتتبع بسبابته فو()ين يافاï )شا� قائدنا : 

  . هذ� يافا: بإصبعه
-ïين حيفا(    
  . هذ� حيفا-
-ïتل )بيب   
  . هذ� تل )بيب âو�� يافا-

bا�p ال }ا�: تل )بيب بد� �لقد(ï : �فع �)سه مستطلعا  
-sمÕنية êا�تها6 بإغالº با"  أل: مستعمر�5 �لقد( بوضٍع )ضعف6 

  .�لو��6 قر�نا فوقها b� Iرتفعا65 من �*احية �لعملية )ي² )سهل
  :  قا� �لقائد �لعا@ متأمال �Çريطة بتمعن

-ïحرÏ� } يافا   
  . نعم { �Ïحر-
-ïWمينا «   
-Wنعم مينا .  
-ïتل )بيب   
-Wيضا مينا( .  
-ïحيفا Wمينا   
-Öبقو�5 �إل×ل W¥م .  
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-Wليست مينا  .  لكن �لقد( ليست { �Ïحر6 
 �لقد(6 يا ح�� �لقائد �لعا@6 ليست { �Ïحر6 لكن )هميتها معرفة -

;ذ� . )نت تعر�6 كما )نها قلب �Ïت6 قلب فلسطw. من ناحية �ينية تا��ية
  ï...)ترx هذ� هذ� هذ�. )حاطوها بسو�� �bستعمر�5

طيب6 لكo ح\ �آل: غY مقتنع بمخططاتكم طيب : قاطعه �لقائد �لعا@
بهذ� �`صا�6 )حبذ حصا� تل )بيب ألنها قريبة من يافا.  

 wالثن� N[ نظر(نظر ]FN قائدنا6 �نت )جلس { مقعد لصق �`ائط 
)سمع . )ما� )نا مكتئب6 قل¿ مظلم x�( o6 لكoما@ عي(ظال@ I قل¿ 

�لقائد يرمق 6�لكنه o 6 خوفا من تشا¾� ما سأقو� بعد �nلسة)فهم ما يد
Ý ن يشا��ه ]حساسه6 فابتسمتb اجةÛ :_ . 6 _نتلكن �بتسام\6 كما يبد

x²نا )همس ب(�� ير�ز { م�عه6  Âج�6 فز�� عينيه عن  Fيا �"6 يا : ُمر
د �لعا@ يبد ): �لر" سمع ند�p[ 6þ بد) �ألعضاW با£و�فد6 فوجدها �لقائ! �"

 xلقر Wعقد من �ألسماb� ليطÇ� من هذ�فرصة Îتا¨� � يهر" من ]`ا� قائدنا 
مد: سمع عنها ) لم يسمع )كو�@ �bلفا5 �Çر�ئط .  

)حس بالغضب6 �بما با`قد6 ألننا . لم يَُرºْ للقائد �لعا@ عدُ@ فهمه
�لبشاشة I ظل متجهم �ألسا�ير �غم �لZحيب . �كتشفنا مدx ضحا£ه جهله

�لعطوفاÎ 5ث¥ )عضاn� Wامعة �لعربية6 ظل ينا�يهم Nعاb� "جو� )صحايا : "
هو يشb� N[ Yقاعد �nتية حو� �لطالة �bخصصة "باشو�65 يا باكو�5 6
فو�� قبل ): تسخن مقاعدهم نا�x �لسكرتY ح\ . لالجتما�b� 5صYية

xلشا��لزهو��5 ب²عة �لºÆ أل: �الجتما� ينا�x )بو êمو� �ح� �لقهو�  
ها@ جد�6 �nميع Ûاجة للصحصحة قبل عقد �الجتما� أل: مصY �لقد( 
تفضلو� �لقهو� �لشاx يا  6Yال يستطيع �النتظا�6 فالوضع خط wمل فلسط=

هكذ� حا� من " عبد �لقا��: "قا� Ý. ح��65 تفضل يا عزيزنا عبد �لقا��
 سيد6 �فع �ل�فة { �عتبا� ): عبد �لقا�� هو فعال عزيز غY باشا ) بيك )

برحابة صد� ³ا( �جتها� منقطع . ال يتمتع باÏاشوية �Ïكوية ال هو سيد
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�*ظY بد) قائدنا ي�� �لوضع Ûر��� هم يتابعو: ]صبعه { �Çريطة6 )حيانا 
غطى )سماb� Wد: كفه �لكب�Y _نت ت. مسطرته ألنه �ستبد� ]صبعه بمسطرته

�bستعمر�5 تضايقهم xلقر�."  
�نفعا� من عبد  wلطرف� wضا5 بجلستw من �bفا ��بعد )خذ 
�تهامه ;م بأنهم ال يعرفو:  Ýجا��لقا�� �`سيo من شد� Îاطلة �لقائد �لعا@ 
�bد: { �Çريطة Îا ðعل �ا�£هم Ý )مر� عبثيا مصا�حته  xمو�قع �لقر
� ما يريد� منهم هو �لسال�  :(]ياهم بأ: عندهم سالحا كث�Y جد� جديد�6 
 Wال فليشنقو� جز�sمقابل تعهد� ;م بأ: يق% { �bستعمر�5 �لصهيونية6 
 WÐي فاقا { عد@ }قيقه عد�6 pلك �غم حرصه �لشديد { )ال ينفعل )

َحدF من ]�هم6 بعد هذ� �ألخذ �لر� �جله �لقائد �لعا@
َ
 خلف ظهر� بقو� )

يا )هل فلسط6w ال شغل لكم ]ال طلب �لسال�6 ليس yينا �bا� : �Çنجر
�لسال� .ïلقه لكم$  

� شديد �: ): يلتفت خلف ظهر�Æجبكم كقائدنا ): : قا� قائدنا ب�
نا �لسال� ]: öن طلبنا� ) �حتجنا�Yن . تعöنا �لسال�6 ]��� فقط6 Yع(

َع باسمنا . öن ند�فع عنا عنكم.  �£حرير مع بوسة يدنر�� مع هذ� �لسال� ُ�ِ
wسم فلسط�.  

�لقائد �لعا@6 ح\ يلفت �*ظر ]�ه يبعد �آلخرين عن �الستما� لقائدنا6 
)خذ يقو@ Ûر=5 بهلو�نية برفع يد sنز�� يد6 يقبض { �;و�W بقبضته يقو� 

Õ6"تفضل. خذها. هذ� �بابا5: "ضاح Wيقبض { �;و� x²يرفع يد� �لي 
Õيقو� ضاح. تريد سالحاï ما فيه سال�. تفضل. خذها حبي¿. هذ� مد�فع: "

öن نعر� شغلنا6 نعر� �`قائق6 yينا ما يك~ من . تريد ماالï ما عندنا ما�
  ).¯® -½®ص..." (�bعلوما5

 Þلله من لكن ال بد من توضيح ): �لÕتبة �عتمدI 5 هذ� �لوصف ما
حو�� { ما سجله بعض من ح�� تلك �الجتما�5 �bناقشا5 من  �Ù

wية �ل\ معنا. �لفلسطين�صف من هذ� �*و� I �لر � } ºهذ� يصدمن . 
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خذ ]�ك مثال هذ� �£صوير . هنا _نت تلك �`يوية �لسخونة �لو�قعية �bقنعة
�`يوx £فجY بعض �bو�قع �لص ìغم فقر �ل� Ýجا� oهيونية { يد �`سي

قو� �yنيا ûها I صف ��هو�6 ��ين  Yص*��لوسائل �bؤ: �لسال� 
تو�فد� _nر�� من � )�جاW �لعالم حسب خطة منظمة متد�جة الحتال� 

نزعها من )يدx )هلها wلكو:: "فلسط� Wضا(�غم جb� Âدفو: . �نفجر �للغم 
)حسست با;و�W �لساخن }ت ���p �)ي 6åأل�� W%ي NتقاÆل� Wت �لضو

oيدفع .À FYلط "�Zلوال �نبطا� { �ل)حسست .  6�شممت ���ة �Ïا�
 F́ سا xظهر Ë(� ºبعد �النفجا� سا� صمت . بشظايا �لصخر تتساقط فو

ال ¨قزقة عصفو� xال �خة جند. كصمت �لقبو�6 فال مد�فع ال �صاص 
)p¬ ]ال قل¿توقف Lصد I WÒ السكو: تا@.  �لكو: تماما6  6ºقل¿ يد .

¬p( ما عد5 )حس. �بما �النفجا� )عطب 6xو� شل قو�Ç� لكْن فجأ� . �بما
سنا6 ثم )قد�@ تقفز { �أل�å من ¾� ºفو Úصلية �شاسمعت ��خا بالعÆية 

خيو� �لفجر �)يت. خلفنا Wمن خال� �ألضو� 6Ë(� فعت� Aألشبا� تتحر� 
xينا� Úاهنا6 ثم سمعت )بو طربوtبا Aهناْ يا �بيع: "هنا 

َ
Ýَ" ºبيع فو� 6

�zي Ë(�" :جاهز" ( Zبعد ع�ين م } Aية �نفجر5 هنا6 ثم قنابل يد
�)يت )جسا�� تتساقط كألو�� �Çشب 6øع�ين: )ك. )�بعة6 �سة6 ع�� 

Fo ثم يسقطو: ير�ضو: { بعد يسقطو: { �أل�å ثم ير�ضو: )ما@ عي
Âجال )��x كيف )صبح ���p }ت  ���p ºنا )نظر فو(�نت . خطو�65 

)��هم يتساقطو:6 )نا )نظر بذهو� ال )سمع ]ال قل¿6 )�x )شباحا تتساقط6 ثم 
�£فت! أل��� òرA شفتيه 6oجن¿ )يقظت I ة�هم . )حسسُت بر ïكيف �)يته

 ïناْ
َ
لم )عد )���6 لكo سمعته . تعطلت �لر¾ياهل َ�) 6oمب ºنطفأ �لكشا� فو�

ير�I o جن¿ �zفِّز يا �نو:: "ي !"Ô� 6"Ô�ْطِلق �إلشا��5 
َ
)فقت ". )

بد)Ú�( 5 كما تي² 6:Æمسكت بال(جلست )طلقت �إلشا��5  . ºفو
òدثهم كم �zبيع ي� 6�zهو ي 6Ú�( oين6 لك( x��( ال Ë(� ا لو _نو�

هو مشهد Îتع من �*احية �لفنية بما ). µ«(..." (يسمعو: يفهمو:6 )نا )سمع
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لو )تيح Ý . فيه من تفاصيل �قيقة حية6 صدI º �ل�² �`و�� ال تزييف فيه
  I كمة تن~ ماê حبكة قصصية :_تب سينا�يو حو�� ýر¸ Îثلو: جيد

���W )حيانا لÕ: }فة سينمائية عظيمة�لر�ية من فضو� سطحية سذ�جة  .
ال )��x كيف ال يهتم �لسينمائيو: �لعر" بمثل تلك �Ïطوال5 �لفلسطينية 
�تنها ين�نها بw �*ا( يعطو: )صحابها حقهم يبثو: �ألمل I �*فو( 
( �ل\ ينب� ): تستفا� منها Ûلوها مرها ðsابياتها �y� )يعلمو: �*ا

  . ياتهاسلب
ال �يب ): �لطر� �لعرI É �ل��z مع �لصهاينة �نذ�A _: يعا¬ من 
عشق �لظهو� �لعنZيا5 �ل\ ما قتلت pبابة  @îعيو" شنيعة _إلكثا� من �ل
خيانة  :�إلقال� من �لعمل �إل×ا¨ بل عدمه )حيانا6 عد@ �£نظيم قلة �£عا

� Yتضليلهم للجماهلشعو" ضلوعهم I �£فاهم �£خطيط كثY من �لقا�� 
�$د�عها  Ëلسيا� xخو�ئها �لفكرمع �ألعد�6W باإلضافة ]N جهل �لشعو" 

Wلسو�� } wحليb� Wمن �لزعمابل ]: . بالb� @îعسو� من �لقوx �لعاbية 
�لر�ية £ؤ�د ): )عد�� �لفلسطينيb� wشا��I w عملياb� 5قامة �نذ�A _نت 

ة ضعيفة �£د�يب ال تكافئ �آلال� �bؤلفة �ل\ تقابلهم { �*احية شحيح
كما تF²" كثY من �Øو�� تا��w . �لصهيونية6 » �ال� مد�بة تد�يبا Îتا¨�

ن�� �لفز� بw �*ا( ºُقّطا� طر N[ ولو�{�عنا من . صفو� �bقامة 
x �لفتا65 هو فتا5 بد�þ �ألسلحة �ل\ لم يكن I يد �لفلسطينيw منها سو

قو� �لقوx �لكN[ xÆ جانب . قليل �yجة ýجلة مذهلة Yه غû لكp
̈عماW �لعر"   :_ x�� لوقت� I 6ºلطر�âميع �لوسائل  ªهو� بكل ش��
 بوجه �@ خاضعw £لك �لقوx ال يستطيعو: ): يأتو� ) يدعو� )x عمل )

  .  هاموقف ) قر�� ]ال بأمرها ) نهي
سقو� �لقسطل ثم َهْجر �*ا( ;ا �  oبعد �ستشها� عبد �لقا�� �`سي 
يشا��و� I تو�يع جثما: �لشهيد Îا )�N[ x �خو� عصابا5 �لصهاينة فيها كر� 
)خر6x لم تشإ �لÕتبة ): ت�Zنا مع تلك �*هاية �لطبيعية �لو�قعية �£ا��ية بل 
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عد ): كنا نسيناها �ند�نا مع �bذكر�5 )بت ]ال ): تقحم نفسها b� Iشهد ب
 @îل��`ية �ل\ تصو� ما قع فعال من قلب �`د6ë فتأخذ I �£فسلف 
�`ديث �bجر� �لتسا¾ال5 �ل\ ال تقد@ ) تؤخر6 تقع I �£ناقض  þإلنشا�
 :( :ِْكم لغتها _لعا�� فتغا�� بعض �nمل �

ُ
بفعل �لøثر� غb� Yنضبطة6 ال }

تتمها6 تتشابك �لضمائر I يدها فال تقد� { ]بعا� بعضها عن بعض6 تقفز من 
» �لعيو" �ل\ )خذتُها عليها من  6v: ): تفر� من �أل� xخر( N[ فكر�

قالت سحر خليفة n� IزÇ� Wامس من �لر�يةp 6لك �nزx�� W تنÂ به . قبل
  : عملها
" I مريض نائم 6xجو N[ :عو� �آل( Wهو��yنيا �ل بر�  6xيرÙ

. öن �آل: بعد �أللف6w لكن ما ¨*ا نعيش I ¨من �`صا�. )صو�5 �صاص
ال تهد)6 لكن �`لقة مفرغة6 �لزمن  �باألمس هم6 ��و@ öن6 �yنيا تد

لم يبق من �لعمر ]ال )قله6 لم يبق )حد من )هل ���y ]ال �مر)� تقZ" من . شحيح
wلو. �لسبع لم يمت pلك �لرجل6 لو لم تسقط تلك �لقسطل6 هل _نت )� 

 N[ )يهجر �لقد wهل _: )م ïwير ياس� I يستشهد Nهل _: خا ïÀتهجر
�*تيجة ï)رير �لقد{ �Öسعا�� من )جل ل Nsال سعا�� : Ïنا:  �Öََجَد لال 

حيد� I �لغربة كما عشت ) Ú� 6wال فلسطنا6 �بما ال حر� �لقد( 
 6��y� تظل)مو5 كما ما5 هو من غY �لقد( ال طن ال حب ال سعا��6 

  !��� �لعيلة6 بال �يث ال )x )ثر من �� قحطا:
 ما ¨لت 

F
v��º خاN تذكرÀ بما حل بنا6 لوحا5 صباx )��تo لزمن (

� هذ� �لعجو¨ هو pلك �لصبا �`ب �لرهيف قبل �لغربة �ما. )عيش تالفيفه
�)طفأتنا. �لر �من يشعلنا من بعد �Çو�A�p ï �لرجل _: شعلة6 . �نطفأn� 5ذ

لو كنت )نا6 بل كنت )نا6 )حس بقل¿ . هذ� مؤ�د. سبق ¨مانه6 )� )حبته
)من �bعقو� ): نتخيل ما ليس *ا ما لسنا فيهï )نا لم . يتململ يشهق با`ب

لكن قل¿ يذهل6o ي? .  صا�فته)عش تلك �`قيقة ال عرفت A�p �لرجل ال
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)ليس غريبا ): نتذكر ما ليس *اï ! كما لو )كو: )نا من )حببت6 ليست )�
صو�ï )نا ال )فهم ºنا بو��[ ���  !)ليس غريبا ): نشعر با`ب bن �حلو� 

òلم xتمتم كما لو _: يهذكنت . لم )جبه!". نضا�: "تململ I �ل²ير 
لن )ع�Z. )عر� ما يهفو ]�ه 6��Zلالع �لقسطل. يريد �ستد��� I ما . )نا

قل¿ يذ" لكن Ïعيد6 لرجل  6ñكر�p Úمشو Ëحساs 6Aلت هنا¨
 xما لسنا فيه هذمعشوº )� )حبته نساW �لقد(6 )نا )حن )تذكر ما _: *ا 
 �Yتنهد كما لو كنت شابة صغ( 6"بغربة6 قل¿ يذ ºحس بشو(�لساعة6 

هل ! )نا I ح�Y. نة ع�ين�ب ïنا )حب )@ )توهم( ïºما هذ� �£و ïºما هذ� �لشو
 ïيلÞ  _: �`ب ]ال هما حلما �Ùبا 

  ما ¨لت هناï: سأ� بدهشة
  .  )نا I �لقسطل-
-ïك Fجد5ِ )م   
جدÏ� 5طل- .  

pهب 6���y لكنه بe { �لشاشة ºهد�¬ كمبيوتر . فتحو� �إلغال(
{ �لشاشة6 )كÆ شاشة . هذ� ما قا�. سن كمبيوتر I �لعالمسامسونج6 )ح

)شكو �لوحد�  6N يقو� Ý قو�( 6oدثò)حدë شاشة6 )��� يوميا )حدثه 
]: �لزمن ليس ¨مننا6 sنا : �م قلت Ý ح\ )هدئه. يشكو �لغر�@6 )نا )ضحك
يقو� N. كÆنا { �لغر�@ حÕياته zلكنه ي :y� I Aحدxحدلن . ��6 )نا 

oم øبك )كò حد�( xدt."...  
 I ريض �*ائمb� هذ� �لفقر�5 �@ نضا� عن I §ما يطالع �لقا� �(

لكنها لم تقل من قبل ]نه مريض6 بل لقد نسيته . من هوï )تصو� )نه �بيع. Ùيرها
�� �سم )هملته تما@ �لنسيا: �إلهما� طو�� ]Ûا�ها مع مذكر�5 خا;ا �غم 

 Aطوال5 �ل\ شا�Ï�� �لعا@ ��x قا@ به فيها y� غم��بيع فيها مر��� 
: فمن �لغريب جد� ): تشY ]�ه بهذ� �القتضا" مستعملة �السم �*كر�. منجزيها

ما�p يفعل � " مريض" Aَمْن هنا �ليس ]ال6 �أننا كنا معها Ï� Iيت نعر� 
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لو لم يمت : "� يظهر �جل I ]طا� �لصو��فجأ. منهم �لطو��§ �ل\ طر)5 عليه
6 فمن يا ترp xلك �لرجلï �لو�قع )نه لم  يسبق pكر لرجل ]ال ..."pلك �لرجل

� �لفصل( I مر5 �إلشا�� ]�ه x�� عن عبد . للمريض @îغلب �لظن ): �ل(
oلقا�� �`سي� . Yهل يليق ): تش ï�ٍ�� :�لكن لم هذ� �لقفز �bفان ��ئما6 

ï )ين ûمة "�Ïطل"ï )ين ûمة "ما5"تقو� عنه ]نه " �جل"�ه بكلمة ]
ï ثم ما ��x جد { �لر�ية ح\ )قر5 بل �حت بأ: )مها )حبت "�ستشهد"

» �ل\ ظلت تنكر pلك تؤ�د *ا )نها جالت b� Iذكر�5  6oلشهيد �`سي�
( N[ د )ية ]شا��t فلم �Zل\ تر�ها خا;ا عن تلك �لف� I قعت�yتها قد  :

 ïوضو�b� I تْها �ما نهائيا Fغر�@ �لشهيد6 فا�تاحت ;ذ� �*تيجة �ل\ َعد  
)ليس غريبا ): نعيش : "هناA )يضا �لعبا�� �£ا�ة �ل\ ال تقبل �لفهم

ïكما لو _: � فينا ïنا6 من ماضيناÔمنا6 من حا �Wيا� كما لو _: جزÇ� ."
]نما هو .  �لعبا��5 �لطنانة �ل\ ال تعI o �`قيقة شيئا�ضح )نها مغرمة بصو�

ما ]p Nلك من �@ " � فينا"" �Çيا�"�@ تظنه جذ�با bا فيه من مفر��5 ك	
يشعل عو�طفهم �غم فرغه من �bضمو: �لو�ضح wر�هقb� ثم �نظر )يضا . يشد

�نبتا�� �: ): يتم I قو;ا عن �لشهيد �` @îتفكك �لoلك �لرجل _: : "سيp
لو كنت )نا6 بل كنت )نا6 )حس . هذ� مؤ�د. سبق ¨مانه6 )� )حبته. شعلة

يصل منه ". بقل¿ يتململ يشهق با`ب @îنسا: ): يفهم هذ� �ل[ x( xد{(
oمع x( N[ .øه { . هذ� هلوسا5 ال )كû 6هو )صغر �لفصو�بقية �لفصل6 

Ëقد . هذ� �*حو �;لو�لست ". Ûذ�"صفت �ق�Zبها من �لسبعw بعبا�� 
 �pاb x��("ذ�Û " ال باللتيا[ wو �لسبعö @فال تتقد ��Zهل معناها )نها ت ïهذ�

 ï@ألما� N[ @حثا { �£قد�ل\ بعد تصفيق معا�فها تهليلهم تشجيعا ;ا 
ليس معهما كذلك كيف صلت �ألمو� بينها بw �بيع ]N ): ينا@ Ù Iيرها6 

)ين ��Yn: كما قلتï )لم ت�� *ا I بد�ية �لر�ية )نها  ïيت )حد سو�هماÏ� I
�ستسخفته �ستثقلته �ستقظعته شعر5 باbلل tاهه )حست )نه I �لم 
)يا ما يكن  ïا بد�Î فما عد� ïبينهما Wال£قا� N[ ال سبيلمنفصل عن �bها 
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ه تستظر� _توبه ��x )هد�� *ا حد�5 *ا �`ا� )ليست قد صا�5 تستظرف
مؤ�د� )نه �خر طر�¨ï )ليست تتصل به يتصل بها � " سامسونح كو�x: "ما��ته

 Ý تشكو�لفرفشا65  5Õلضح�يو@ يتباثا: �ألخبا� �bشاعر �Çو�طر 
�لوحد�6 ف�Y بشكوx �لغر�@ï فما ��x يمنعها من ): تقبل ضع ¨يته { �قيقها 

ت �عيش معه { سنة �هللا �سوÛ Ýيث ينا@ Ù Iيرها �: ): �ò عز
سخيف متنطع مثل �لعبد هللا )نفه متسائال عن �لI ² بياته p Iلك �ل²يرï ال 

xجد ما )صف به �لوضع ]ال )نه سمك6 ل*6 تمر هند(!  
xباألحر  قبل ): )قو@ عن )صابع لوحة: هنا6 قبل ): )لe بالقلم جانبا6 )

� تلك �nو�ئز �ل\ فا¨5 : �لÕتو"6 يثو� �لسؤ�� oألمر كذلك فما مع� :_ �p[
)سا�� فأ¾�د  ïياتها�� تلك �للغا5 �ل\ تر�ت ]�ها � oما مع ïتبةÕبها �ل

xللغا5 �ألخر� N[ جم )�بناZا يسعد¬ ): يÎ لكن )يعقل )نه ال . صا�قا )نه
مر ]ال كتابا5 تيا� بعينه sهما� �£يا��5 يZجم من )�بنا �لعظيم �لطويل �لع

شعر�W عربا كبا�� لم òَظْو� بع�  wئي���ألخرïx ثم ]: كتابا مفكرين 
معشا� ما حظيت به سحر خليفة مثال �غم �لفا�º �لشاسع �لرهيب بw مستو�ها 
 À¨اb�بw مستو�همï ترb xا�p لم تZجم )عما� �لعقا�  IقاØ��إلبد�� 

كرx مثالï بل ]: توفيق �`كيم êمو� تيمو�6 هما من )كÆ من �حت~ بهم ش
�bست�قو: من )�بائنا6 لم يكن �هتما@ �bست�قw ب�Zة )عما;م _هتمامهم 
 I البسحر خليفة �غم )نها ال تصل ]N موطئ قد@ )x منهما ال I �للغة 

�bالحظ �آل: ك�ø ]قبا�. �إلبد�� ال I �لفكر I من لف لفهم wست�قb� 
بال�هم { )عما� طائفة بعينها من �أل�باW �لعر" ي�Zو: )عما;م ]N �للغا5 
�bختلفة �غم ): )�ك �لكتا" ال يز�لو: I مبتد] �لطريق6 مو�هبهم جد 

��فما �ل² يا ترïx لقد صد� I �لسنw �ألخ�Y تقا�ير )مريكية تتحدê . ëد
�إلسال� I هذ� �nانب6 فقر)نا عن سياسة �لوالي Éتحد� مع �لعالم �لعرb� 5ا

ْو: Fمريكا يعملو: { �الهتما@ �لشديد بمن يَُسم( I نهم(" :wعتدلb� wتدينb� "
�الستعانة بهم ضد �bتشد�ين6 بمن يسمو:" :w��Æللي� wلعلماني� "



 

 

٣٦٢

wعتدلb� الستعانة بهم ضد�هتما@ يأخذ صو�� متعد�� هذ� �ال. هلم جر�... 
منها ]عطا¾هم �nو�ئز �ستضافتهم عندهم �عوتهم ]N مؤتمر�تهم ن� كتبهم 

�سع ºتر�تها { نطا)كت~ I هذ� �لسياº با£نبيه ]N ): سلسلة . " I "كتا
6 �ل\ صد�5 فيها ��ية سحر خليفة �`ا�ة تن� من � كتا" تصد�� "جريد�

نسخ تو¨� �انا { قر�W عد� غY قليل من �لصحف I مئا5 �أللو� من �ل
 6¬�y��Ïال� �لعربية �bختلفة Ûيث ينت� �سم �bؤلف يعرفه �لقا0 
�bثقف �لعا�I 6 القتp[ 6 ما ]: يصد� �لعد� ��ò xتوx { �لعمل �bذكو� 

ستشا�ين كما ): �b. ح\ يعرفه �*ا( يعرفو� �سم صاحبه بد: بذ� )x �هو�
 Ýختيا� �لكتا" ��ين تن� )عما;م من خال� ��b� هذ� Yتسي } wلقائم�
 x�� ا�tترتا: من نفس �ال�الهتما@ هم فال: عال:  Wبؤ�� �لضو N[ فعهم�

فاألمر عبا�� عن ��ئر� مغلقة بالضبة �bفتا� { نا( بأعيانهم . )�نا ]�ه �نقا
  ! �تا�هم نا( بأعيانهم
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٣٦٤

        لسلوx علو�:لسلوx علو�:لسلوx علو�:لسلوx علو�:" " " " �مر)� خائفة�مر)� خائفة�مر)� خائفة�مر)� خائفة""""
        ))))@@@@¹®¼«¹®¼«¹®¼«¹®¼«/ / / / �لقاهر��لقاهر��لقاهر��لقاهر�"/ "/ "/ "/ قصو� �Øقافةقصو� �Øقافةقصو� �Øقافةقصو� �Øقافة""""سلسلة سلسلة سلسلة سلسلة ((((

Ï� Iد�ية لم )كن )عر� شيئا عن _تبة �لر�يةp[ 6 _نت هذ� )� مر� 
 �لزمالW )جا" بأنه ال . )سمع بهذ� �السم( Wما سألت عنها )حد �ألصدقا�

وما5 عنها6 ثم قر)5 فيما بعد )نها تشتغل I �إل���� يعرفها6 ليس yيه )ية معل
xÆحلة �لكbعليمية با£� . F} يتها��`ق )نo لو لم يقتحم �سمها عنو�: �

ال ِ�َا لظللت { جه¥ بهاp[ 6 جاW¬ ]يميل  F} ال Nحا I نا جالس( ñخلو
َحَد" يشN[ Y من �إليميال5 �لكث�Y �ل\ تنها� علينا يوميا من � صو "

 I Aهنا�لÕتبة �تابها ما قاÝ �*قا� بشأنها6 كما طالعتo )نباW متناثر� هنا 
�ها صاخٌب ُمِصم: بعض �bو�قع �لصحف { �bشباI A نفس �bوضو�6 

:�pفو� من . لآلê يب× zيعيد ع Éأل�" �لعر� I يتها تمثل فتحا�منها ): �
ْغOَِ عليهم من فر� ما فيها من )حد�ë جديد6 ): عد�� من 

ُ
قر�W �لر�ية )

فÛ :( :Õثُت عن �لر�ية . مأساية مشاعر عنيفة6 ): هذ� �لعد� يز��� باطر��
�نت . ألفهم Ù هذ� �لزمبليطة ح\ حصلت { نسخة منها6 �عت )قر¾ها

� ]N بطلة �ps كنت قد جهت �نتقا��à. )سجل ما )الحظه { �لر�ية )ال بأ
 q� @من )هل �لفقه _بن حز wلك { طريقة �لظاهريp I ية فقد جريت��لر
�هللا عنهp[ 6 » �ل\ ت�² �لوقائع6 تصف �ألماكن �ألشخاص �bشاعر6 
ÆÞنا )نها فعلت كذ� تر�ت كذ� شعر5 بكذ� ضحكت بكت ُخِطبَْت 

َقْت عشقت صاعت ضاعت تماشت 
�
باbثل �تبعُت . تالشتتزجت ُطل

بكلمة " �أليا@"سنة طه حسw عندما )شا� ]N نفسه I سYته ���تية I كتا" 
 ". صاحبنا"

 Aشباb� } جدتهمن ��yية �لصاخبة ) �إلنZنت(هذ� )ال بعض ما 
 qأنها فلم من )فال@ �لرعب �ل\ يني� }ذير مر��ل\ ��فقت صد� �لر�ية6 

دتها6 �أ: صاحبتها عبقرية نا��� ال يظهر هال;ا ]ال � كم �لقلب من مشاه



 

 

٣٦٥

مساW )مس �ØالثاW تم : "قرنا6 �فعتÏ� N[ oحث عنها قر�Wتها أل�x مبعثها
للÕتبة �لصحفية سلوx علو�: ��x " �مر)� خائفة"حفل �£وقيع �أل� لر�ية 

Yهو� غف� wلفنان� Wأل�با� من Ø� ¿êقافة ح�� لفيف من كبا� �*قا� 
zم I "أل���مر)� "شهد �`فل مد�ال5 نقدية جذ�بة حو� مضمو: ��ية . 

�ستمتع �`ضو� بنقاشا5 ثرّية )سهمت I فتح �فاº �إلبد�� �Øقا6I "خائفة 6
سلوx "للمكتبة �لعربية6 بز� ×م " �لر�ية"هو ما )شا� لإلضافة �ل\ صنعتها 

�ئية تستلهم ]بد�عها من �قع �لقضايا I سماØ� Wقافة" علو�:� �لعربية كأ�يبة 
صف �bشاعر �إلنسانية �لعربية قد�تها { �£عمق ��خل �*فس �لب�ية 

�£ليفزيو: �²b�كما }و� حفل �£وقيع . بطريقة تستحق �لعرå بالسينما 
أللف شاعر �"]N �حتفا�ة صاخبة بمناسبة فو¨ �لÕتبة سلوx علو�: I مهرجا: 

   ".¹®¼«كأفضل ��ئية عربية لعا@ " )�يب
�ية "� WالثاØ� Wمسا wقافية بنقابة �لصحفيØ� مر)� "ناقشت �للجنة�
�لفنان6w باإلضافة " خائفة wحضو� عد� من �إلعالمي I :علو� xتبة سلوÕلل

من )بر¨هم فؤ�� قنديل 6Wعد� من �لقر� N[ .ية م �من�ة مع تأà مناقشة �لر
�أللف شاعر "مهرجا: (�لعالO " جو� �يد¨"�£صويت �لسنوð x�� xريه موقع 

Éيب عر�(حا�ا £قييم �ألعما� �أل�بية nميع كتا" �لعالم6 ��x تتصد� ) "
صد�5 �لر�ية عن �;يئة ". �مر)� خائفة"فيه سلوx علو�: قائمة �£مÖ بر�ية 

تبد) �لر�ية بإهد�W هو I حد �pته ). "حر�"سلسلة (�لعامة لقصو� �Øقافة 
 I ال@ �لو�قع� �عمل فo يضغط { مشاعر �لقا�§ يلهب عقله مستعرضا 
�ل تلغر�فية }مل �bتناقضا5 �ل\ tعل منها مبكية مرثية { شعب عظيم 

قع }ت ��� �;و�: �لضعف . I ية تعتمد { �للغة �لشاعرية �ل\ تميل��لر
كما تعتمد �لÕتبة { �ستخد�@ �لر�b� xشا�I A . اطعها ]N �لرمانسيةبعض مق

�لصو� �bجا¨ية �ل\ تستخدمها �لÕتبة �ل\ تصيغها بطريقتها  6ëألحد��
 I اÏًç ��ماتها من معجمنا �bتد��Çاصة6 تثY لغة جديد� �غم ): )لفاظها 

سا�ب }رA ��هن ��خل هذ� �لعالم كما تستخد@ �لÕتبة ). �لكتابة �لرمانسية
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 x�� عن �لنسوية من خال� �لطر� �Æية مع��لرمانÐ بلغتها6 �: _نت �لر
يتحدë عن )ن'6 كما )نها تعÆ عن �Çطو� �`مر�W �ل\ }ا� بها �bر)� b� Iنا 

Êخو� .  �ل� I هماîوضو� ;ذ� �ألن'6 فb� فاعلb� ية هو��لوطن I �لر
 6�Yجتماعية كث��ضطها�6 هذ� جعل �bؤلفة تسZسل p Iكر تفاصيل سياسية 

zذ� �لع; �لكنها تغلف هذ� �£أ�يخ �لتسجي¥ بلغة �مانسية . �أنها تؤ�
تريح من �لشعو� بغصة )لم �لو�قع ��x تعيشه )ن'  àقع �ل�² �`ياتلطف من 

ونت _�لو �لفرنسية حو�ً�� ]�pعي�ا من �bقر� ): tر�p[ xعة م. �لوطن �هما
تدير �`و�� �إل�pعية "�مر)� خائفة"مع �لÕتبة �ألسبو� �لقا�@ حو� ��ية  6

يشا� ]N ): �لÕتبة سلوx علو�: تم �ختيا�ها £كريمها I  .�لكب�Y _ب لطيف
��x سيعقد I �إلسماعيلية "�أللف شاعر )�يب عرÉ"مهرجا:  zا¬ بمØ� 

  ".�ئية مzيةكر
للÕتبة سلوx علو�: بتلe عرå من �=5 " �مر)� خائفة"بد)5 ��ية "

pكر5 بعض .  مايو �bاq¼«�إلنتا¸ �لفo بمجر� �نتهاW حفل �£وقيع يو@ 
�bصا�� ): �حد �� �لÕتبة سلوx علو�: هو ): تقو@ �لفنانة ي�² بتجسيد 

�مر)� "طر� ��ية " )خبا� ��و@" x تعيدمن جهة �خر. �� �¥ �بد بطلة �لر�ية
تستمر ح\ " خائفة 6ºانية باألسو�Ø� للمر� xتبة سلوÕ6 °«للxا�n� مايو 
pلك Wغبة �لقر�� } 

ً
�ية صا��� عن �;يئة �لعامة " �مر)� خائفة". نزال� «

بتصويت " جو� �يد¨"لقصو� �Øقافة6 حصلت { ){ تقييم �لO بموقع 
W»¼®¹  I كما حصلت �لÕتبة سلوx علو�: { )فضل ��ئية عربية لعا@ �لقر�

  ".�أللف شاعر )�يب عرÉ: مهرجا:
�ية "� �Wقر� Wَ� Fَجر Wصلت حاال5 �إلغماللÕتبة سلوx " �مر)� خائفة"

 N[ :تم ¶¹ حالة خال� «®علو�]N )  سنة«½(�دx �لسيد �لر��  نقل ساعة6 
ظهر5 عليه ¹«مستش~ �لعا@ بتا�يخ  6@y� ضغط I بريل6 يشكو هبوًطا( 

 �Wقر� Wفا� بتعرضه لفقد�: �لو� )ثنا(�� �yموية6 y� I @� هبو� åعر�(
)ما جومانة . b� ��çستش~ I حالة جيد� �لعال¸تلe 6 "�مر)� خائفة"��ية 
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ن تعرضت إلغماW مفا)  سنة6 تعمل باbستش~ �لقبطى¼Î¹رضة6 (�فيق خليل 
 �Ù تولت ¨ميالتها ]فاقتها6 فيما �خل سا� ]بر�هيم ½¹()ثناW قر��W �لر�ية6 

جلطة �ماغية سابقة xلسكر� åبتا�يخ ) سنة6 يعا¬ مر Nستش~ �إليطاb� N[
»¹eتل6 �لعال¸  )بريل بأعر�å �$فاI å ضغط �y@ )ثناW قر��W �لر�ية6 

ال$فاå )  سنة¼½مو�طن6 (كما تعرå ¨يا� { مر� . حا£ه �لصحية مستقر�
نُِقل ]b� Nستش~ �لعا@ بتا�يخ "�مر)� خائفة"I ضغط �y@ )ثناW قر�Wته ��ية  6

)ما حنا: خاÙ yحا: . تلe �لعال¸ b� ��çستش~. ريل6 حا£ه مستقر� )ب¹«
�خلت مستش~ ��Æb بنفس �£ا�يخ بأعر�å ضغط �y@ )  سنة¹¹مو�طنة6 (

تلقت �لعال¸. حا£ها �لصحية مستقر�. بسبب قر��W �لر�ية . N[ باإلضافةµ 
ُيْذَكر ): . عهمحاال5 )خرx تم حzها6 لم يتم �£مكن من ]جر�W حو�� م

Ý ية �غم ما تعرضت�. �يع �`اال5 )ضحت )نها ستقو@ باستكما� قر��W �لر
مع قر�W �لر�ية }ت عنو�: " �لسال@"جاp Wلك فًقا `و�� )جرته مر�سلة قنا� 

�ية" �لسال@"مر�سلة قنا� "� Wحو�� مع قر� I :مر)� خائفة�."  
صف �`الة تم5Ö �لÕتبة �zbية �ل\ تملك قد�" I ية�� Y5 غ�

 I 5 عمقا��¨�*فسية للمر)� معاناتها �Çو� I �يع مر�حل حياتها بل 
ت�يح تأثÇ� Yو� { �bجتمع تد�لت بعض صفحا5 �£و�صل �الجتما� 

�نت�I 5 بعض صفحا5 �£و�صل ... تعليقا5 }ذ� مرq �لقلب من قر�Wتها
�مر�� " تطالب ¨��� �لصحة بمر�جعة ��ية ³ال5" �لفيس بوA: "�إلجتما�

xy " �ألخبا�"6 �ل\ �نت�5 باألسو�I º �أليا@ �الخI �Y منافذ تو¨يع "خائفة
هبو�  Wكتابة }ذير �غم ما تسببه من حاال5 ]غما :�باعة �لصحف6 

@y� ضغط I W�لضغط . مفا� qلت تلك �لصفحا5ُ تعليقا5ٍ }ذ� مرتد�
�ية �لقلب �ل� �Wعلو�:" �مر)� خائفة"سكر من قر� xتبة سلوÕلت ... للتنا

 } Yتها �غم ما }دثه من تأثWذ" لقر�t ية�نية ): �لرZلصفحا5 �أللك�
�� �yمويةy� لقلب فاحذ� . �ستقر��� �� ]�p كنت مريًضا بالضغط ) �لسكر )

ية �لال¨مةمن قر��W �لر�ية قبل ): تستشY �لطبيب تستعد باأل�."  
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سلوx علو�: I ���ستها �Øانوية : ��ئية مzية تعيد )�ا� ×يب êفو�"
لكن عندما �جهت حقيقة حيا� �bر)� I . _نت }لم ): تصبح _تبة �bية

 Ýلكنها قر�5 ): }ومz )���ت ): حلمها _: �ر� Ô" من �Çيا� فقط6 
�قع N[ .تمb� بد)5 تستجمع خو�طرها �Yقصص صغ ªش I ماتهاû :ر�� تد

بعد Þرجها من �nامعة )صد�5 �موعتها 6v6 "�لة ¨فا� ¨�: "كخطو� )
ثم بد)I 5 �لكتابة I �لعديد من �لصحف . �ل\ صلت ]N ){ معد� تو¨يع

zم Wاö( يع� I طا� قر�5 ): تبد) �حلتها �`قيقية . �لعامةb� نهاية �
�5 ): �لوقت قد حا: للم% قدما £صبح جز�Wً من �Øقافة �zbية قر. كÕتبة

�ل\ صد�5 عن �;يئة �لعامة لقصو� " �مر)� خائفة: "من خال� ]صد�� ��يتها
I  "�مر)� خائفة". 6 �ل\ )حدثت ضجة بw �لقر�W")حر�"سلسلة (�Øقافة 

� �لعاbية للر�ية �لطريق ل�Zتها ]N �لعديد من �للغا5 لالشn� I A�Zائز
�Õس .�لعربية £صبح فيلما مzيا ��ا جاهز� لالشI A�Z �أل

��x ن�تة جريد�  Wمن حاال5 ]غما Wبعض �لقر� Ý åحو� ماتعر
تبw ): حاال5 �إلغماW حدثت للقر�W ��ين يعانو: من )مر�å �لضغط " فيتو"

ب�ية تأثYها { �`الة �لقلب bا تتمÖ بة �لر�ية من تعمق ��خل �*فس �ل
�*فسية للقا�Wx حيث ðد نفسه بطال للر�ية فيتجا" معها بمشاعر� يعيشها 

�قًعا حقيقيًا." 

� ما نو� تسجيله ما (�آل: نأخذ I تسجيل مالحظاتنا { �لر�ية6 
Yال يث x�� تميعb� جنحb� 5ر�هقاb� @îك Yمن �@ كث � نقر¾� I �لفصل �أل
�لعقل ال �لقلب بقد� ما يسبب �bلل ُينِْفد �لصÆ لك�ø ما فيه من تكر�� ال 
يقد@ جديد� ال يقو� شيئا êد��6 كما تشوبه �bبالغاb� 5قيتة �لعبا��5 

هو عبا�� عن خو�طر tرI x عقل بطلة �لر�ية قت جلوسها . �إلنشائية �لعامة
فخاطر� من :  ال يربطها ��بطخو�طر سيالة ال يضبطها ضابط. مع حبيبها

خاطر� من �لغر" 6ºما �طر لقلمها . �ل� �òس �لقا�§ ): �لÕتبة تسجل 
Yتفك ( Öتمي :فوp ºلك فأهم ما تقوÝ يتسم بالتسيب �£صنع6 يتناقض . �



 

 

٣٦٩

ا مع سلو�ها I �نيا �لو�قع �فمثال هل يعقل ): تنشغل �Ïطلة � هذ� . تناقًضا فِج
تؤ�د ) �لÕفتYيا5(ن حبيبها ��t xلس معه { ]حدx �لَقْهوَِشيFا5 �لوقت ع

)نها _نت تتوº طو�� حياتها �لك  oعطى حياتها مع( x�� نه هو �لوحيد(
�للقاx�� W يضمهما معا6 )نها كث�Y ما حلمت به b� Iنا@ قبل ): تلقا�6 هل 

تغرI º خو�طرها يعقل ): تنشغل �Ïطلة عن حبيبها هذ� فت�Zه تس
ïال تعر� �£جانستنعد@ فيها �لفائد�  Âالستطر��ية �ل\ ال تكا� تنت�  

هذ� مثا� { تلك �لøثر� �لطنانة �ل\ ال تغذx �لعقل ال �لفؤ��6 تظن 
� صفحة بل منذ . �Ïطلة مع pلك )نها قد )تت با�ئب من pيله( I طلةÏ� تقو�

Wها Ûبيب �لقلب ��x تقو� ]نها طاbا حلمت به )� سطر I �لر�ية �صفة لقا
جلسنا بيننا طبق : "b� Iنا@ لم تتصو� يوما ): هذ� �`لم سو� يصبح حقيقة

للزينة من �لكريستا� ُِضَعْت به بضع �قا�p 5بلة من �لو�� �bجفف بلو: 
صو5 ها�§  óصبا� �سيb خافتة �Wحو*ا �نبعثت ]ضاقرمزx ��كن6 

eوسيbYصو�� من : سألُت .  ¨�مف N[ ستحيلةb� 5ألمنيا�كيف تتحو� �ألحال@ 
ب�6 صو�� من `م �@N[ 6 ��يw تضخ �*و� ��x يبد� ظال@ �`يا� يؤجج 
�¬ I ��قظة �� x�� كيف )صبحُت فجأ� )ما@ �`لم ïيوقظ �غباتهاشوقها 

تأتيo ��و@ مثل تر�نيم �*و@6 �`لم ��x طا��تُه بطو� سنو�5 �لعمرï كيف 
حانية I ح�� �لة صوفيةï كيف }ققت �لر¾يا � �_pكأ �لة عيد �لقيامة )

�`ب جرثومة : "بلقائك6 فأتيتI ï تلك �للحظة تذكر5 عبا�� كتبها نز�� قبا¬
ما � هذ� �لشوx�� º تفجر "... تدخل ��تنا �yموية فتجعلنا )�ل )ن�

tد� ��خ¥ ]�ك6 )نت _ Àتبد� حز ñتشعل ثو� �bا�� )تيت تستنهض �
)م¥ I �`يا�ï تهزÀ نبضة تبد) من �لقلب تسY باtا� �bخ { عكس ما 
 ïخb� تعلمنا� طو�� عمر ���ستنا من ): ]شا��5 �يع )جهزتنا �يعها تبد) من

I تب� بصحو� xخاليا I ضخ �غبة ملحة£ ��� هذ� تمتد �*بضة عÆ �أل
�قعها صحو� مو5 I :ائس )خ� ): تكوÏ� zحالة . �لع I فجأ� oجدت

�bتعة �الستثنائية �لعشق �الستثناI 6þ حالة متناقضة من  þمن �لفر� �الستثنا



 

 

٣٧٠

�`كمة �nنو:6 من �أللم �لنشو�6 من �لسعا�� �لشجن6 حالة من �لو� 
جو��6 �ps باbا�� . �لال�6 حالة سببها )نت��x )تا¬ يتعاظم حجمه 

 Aا( فيما عد�*� �فيحيطo )مانا6 يغمرÀ )نسا6 يملؤÀ نو��6 شعر5 بأ: 
جو�6 بينما �*بض  )شبا� تسY فوº �أل�6å خياال5 بال مالمح ) معالم )
 I ا��b� 6ب`� I ا��b� شعر به هو نبضك )نت6 )نت( x�� لوحيد� xلب��

سألت. @�لقسو� �إليال : xمر� ضد£� } xر)5 )حال� �لصغرt كيف
 I eÛ£خر¸ م6o �غما ع6o £علن عن نفسها تطالب Ûقها I �لوجو�6 
�يف سمحت ;ا بهذ� �£مر�  ïخو��`يا�ï كيف tر)5 )حال� { صم\ 
 å�( قبلك عشُت مثل ïو�Ç� و�Û I ºلغا���لعفوb� xحفو� باbخاطر 

 )حال@شققها ( ��¨ ( Yفا� فأصبحُت بال خn� . 5و@ }لق م� �ألمنيا��
تز�عo )�ضا خصبة6 تبد�À مثل . I فضاW �لكو: تفر� ��pعيها با`ب للحيا�

)حال@ تناثر5 فوº �لكر� �أل�ضية6 ثم تغرسI o سماy� Wنيا كأبÂ )لو�: 
��º من `م6 �لطيف6 تنشد¬ كأعذ" �ألغنيا65 ما كنت قبلك ]ال بضع( 

بطاقة }قيق  xشها�� ميال� كوثيقة �سمية لوجو� I ُِضَعْت)حبا� من �@ 
  ".هوية

�آل: �نظر ]N �لصو� �£عابY �لعقلية �Ïا��� �ل\ تصطنعها �Ïطلة 
 I من ��هب فتتضخم Wميها غطاò تذكرنا بالعملة �لو�قية �ل\ ال�صطنا� 

�نظر مر� )خرx تر .  ��xp WÒ W قيمة�nيو" �: ): تكو: قا��� {
بكل ضو� كيف تتناقض �Ïطلة I �مها من �لة ألخر6x فتصف حبيبها 
 I للحظة £قو� عنه ]نه ما���بأنه مأل حياتها نو�� )مانا لتستدير I �£و 
�لقسو� �إليال@6 عال� { ): هذ� هو )� لقاW ;ا به6 فمن )ين )تتها قسوته 

متعتها بأنها متعة sيال 6þثل نر�ها تصف فرحها بأنه فر� �ستثناbبا ïمه
�ستثنائية6 £نقلب { عقبيها I �`ا� قائلة ]: حا£ها حالة من �أللم �لنشو�6 
من �لسعا�� �لشجن6 مع �@ ضخم فخم6 لكن بال �صيد من �bشاعر 

)لو�: �لطيف �ل\ �`قيقية6 عن �ألحال@ �ل\ تناثر5 فوº �لكر� �أل�ضية 



 

 

٣٧١

)ما تصويرها *فسها عقب هذ� �لî@ بأنها �مر)� يسكنها . �نغرست I سماy� Wنيا
�Çو� يشلها �Çو� يقتلها �Çو� فهو �@ I �;جايصp[ 6 سو� تقو� *ا 
 �بعظمة لسانها ]نها كث�Y ما �ش�Zت b� Iظاهر�5 �5² �@ )بيها نفذ5 

َ�ْعَك من حديثها بعد pلك عن تمر�ها جنونها . يعما تريد �غم )نف �nم
جنوحها6 فهو يتناقض تناقضا )بلق مع �عو�ها �ل\ )قامت عليها ��يتها ûها 

َ�ْعَك كذلك من �مها عن �*بضة �ل\ ال ند�x هل ". �مر)� خائفة"بأنها 
 صد�5 من �لقلب ]b� Nخ كما تقو� )@ هل صد�5 من �bخ ]N خاليا �nسم
كما يفهم من �مها عقب هذ�6 هل �أل��� » �ل\ }مل �yماÇ� N[ Wاليا )@ 

�لو�قع ): هذ� �لî@ . هل » �ل��ي6w فمن �Ï� :( ¥ّnطلة تهر� بما ال تعر�
 :( :�bر�هقا5 حw يمسكو: �لقلم يريد wر�هقb� @شبه ما يكو: بكال(

نانا طائشا منفلتا ظنا منهم ): �أل�" هو يدخلو� �لم �لكتابة فيقولو: �ما ط
مبالغا5 �نحة بال ضابط6 صو� مصطنعة ملفقة6 نهنها5 �مانسية : هكذ�

�¨  .   فا�غة6 خياال5 طائشة مهز
بطلتنا ال تكف عن �لøثر� حو� حرمانها من }قيق )حالمها ال عن 

ما تقو�I 6 �لوقت �لولولة بسبب فقد�نها �`رية I ): }ب ): تلتÛ eبيبها ك
��ð xلس )مامها حبيبها تطا�حه �لغر�@ �bلتهب �: ): Þا� ) }سب 

)مامها { مائد� �لَقْهوَِشّية  6WÒ x( ¨هرية Îلو�W ) �لÕفZيا)حسابا أل( xحد )
Yمف�¨ eترفر� موسي :Õb� 5جنبا �بل _نت tرx . بأ��º �لو�� �لقرمزية6 

� I مكن ): معه )حياناb� ال )نه منلشا�� êبو�� غY ملقية باال ]N �*ا( 
ال��( جته هو )¨ فهل هذ� هو �لعجز . ير�ها )حد من )هلها ) معا�فها )

�`رما: من �`رية �`ب ��x تمأل به �لر�ية ثرثر� تفيهقاï ثم ]نها6 كما 
و� �bظاهر�5 تصف نفسها بنفسها6 مثقفة ثقافة ��ة مناضلة سياسية تق

تدخل �لسجن �فا� عن �`رية �لكر�مة �لب�ية6 تما�( �لصحافة بكل ثقة 
�قتد�� . Aتد�فوp ºلك ها » xp )مامنا تستمع ]N مقطوعة موسيقية )جنبية 

يا �ت �ألمر . بكل بساطة )نها موسيe جو�� ¨�مفY �¨� �لفلو5 �لرما¬



 

 

٣٧٢

قف عند �bوسيe �ألجنبية فحسب6 �zت x�� Éيضا �لرقص �لغر( Aبل هنا 
بأنها تريد ): تنهض من �لسها تأخذ حبيبها I )حضانها يذهبا I �قصة 

ليس هذ� فحسبÆÞ p[ 6نا . حسب �طانتها" ْسلُو"ها�ئة من �قصاته6 ) �قصة 
 I 5قت به عد� مر�£�I �لفصل �لر�بع )نها » �ل\ با��5 باالتصا� Ûبيبها 

طبق �º �لو�� �لقرمز�xلقهوشي Yمف�¨ eذكو�� حيث موسيb� ة.  
 :( I مر)� كهذ� تفتقد �`رية� فهل يمكن ): يدخل عقَل �قٍل ): فتا� )
 I حد ): مثل تلك �`رية مفتَقد�( ºبل هل يمكن ): يصد ïَّب ُ{}ب 
5Zطو��5 �ل\ �ع£� & �تمعنا بعد � �`ريا5 �ل\ حصلت عليها �bر)� 
هل هناA من ðهل �`ب ) �الستمتا� با`ب بعد � تلك  �ألفال@  ïجتمعb�
�bسلسال5 �لر�يا5 �²bحيا5 �ل\ تتهاطل علينا من �bذيا� �£لفا¨6 
عال� { �ختال� �لشبا: �لشاباI 5 �لشو��� )ماكن �لعمل �bد��( 

 Ý لê طلة الÏ� Ýقيقة ): ما تقو`� ï5امعاn�من �إلعر�" ال ح\ من 
  . �Ïنا6W ]: _: للبناê Wل

�لطريف ): �Ïطلة فجأ� يxW�Z ;ا6 » جالسة I �لقهوشية قبالة 
حبيبها6 ): تتحدë عن جدتها فتقو� �: سبب مفهو@ ]نها _نت طو�� عمرها 
ثته بد�ها ;ا » F� .تعيش { �Çو�6 sنها قد �Fثت هذ� �Çو� ألمها6 �ل\ 

�ثته �nد� البنتها �ل\ » )@ �Ïطلة فو�ثته ! عظيم x�� و�Ç� لكp فما هو
هذ� للبطلة نفسهاb� ïنتظر ): يكو: �Çو� �لو��I V �أل�Ù خوفا خاصا بهذ� 
�أل6�Ù لكننا نفاجأ بأنه �Çو� ��x �افه � �*ا(6 فª �*ا( مثال Þا� 

Î و5 ]: _نو�b� ذلك ما بعد�هذ� )حد �Çوفw . ن يؤمنو: باآلخر��bو65 
ºهذ� �لسيا I طلةÏ� عنهما ëلثين تتحد� . Ý لقا�§6 ال عالقة� xهو6 كما ير

كذلك تتحدë بطلتنا عن بكاW �ألطفا� حw . بالو��ثة �ألÙية �ل\ تشY ]�ها
: بوصفه ثا¬ �Çوفw �لثين �ثتهما �Ïطلة عن )مها6 �ل\ �ثتهما عن yيو

  . تهاجد



 

 

٣٧٣

معر� ): بكاW �لطفل ال عالقة Ý باÇو� من قريب ) من بعيد أل: 
ال يعقل ال يفهم شيئا ح\ يقا� ]نه خائف ) غY خائف Aما . �لطفل ال يد�(

Nبيته �£ا I �  : قو� �بن �لر
    ِ فه		ال   َم		ا تُ		ؤy� :pِْني		ا ب		ه م		ن ُ�ُ

    ُ
َ
yو		اعَة يُ		ل س		لطف� Wُا		و: بك		يك   

    
ê لو�قعفإنه� I Ý ال حقيقة xض �@ شعر . WÕيا ما يكن �ألمر هنا فب(

�لوال�� )مر �@ يعرفه �ألطفا� �يعا ال يقتÏ� } zطلة )@ �Ïطلة جد� 
ما ��مت �bسألة ثرثر� . �Ïطلة حw كن )طفاال6 فنحن ûنا نبó ساعة �bيال�

6oمنها فأقو� ]ن eثرثر� فال مانع ): �خذ ح I :ألطفا� يبكو� � bعرف\ ): 
 I من بطن )مه Ýقت نز 6oيت �ب(� w6 قد �ستغربت ح:yساعة يو

�)يت �bمرضة مشغولة ¯µ¯®مستش~ جو: ���ûيف بأكسفو�� �@  6ó6 ال يب@
باأل@ �ل\ _نت مرهقة تماما6 خشيُت ): يكو: �لوy قد ما5 ) يعا¬ من 

كن ): تق% عليه6 فلفت! نظر �bمرضة ]N �ألمر6 مشا� n� Iها¨ �£نفÐ يم
 @y�فما _: منها ]ال ): )مسكت �لوy �*ا¨� £و� من بطن )مه من �جليه6 
يغطيه6 جاعلة �)سه ]N �ألسفل » تناشد¬ )ال )قلق6 ثم خبطته { ظهر� 

عالy� Wين y ال بنت6 ال عالقة Ý بأ�Ù . خبطة خفيفة6 فاستهل صا�خا
فما قو� . �Ïطلة6 لم يرë شيئا من ýا� )مها �ل\ �ثتها من قبل عن جدتها

 ïسألةb� هذ� I يتنا�  بطلة �
ثم ]: �bسألة ال تنتÂ هنا6 هو ليس بالقليلÏ� :[ p[ 6طلة �bغرمة بإفسا� 
 ºيها من شوy سنو�5 بكل مافرحة �لعمر �ل\ _نت تنتظرها منذ سنو�5 

تلهف6 » فرحة I ألحال@ قبل ): تلقا�� I نت تر��_ x�� بيبهاÛ Wللقا� 
�لو�قع6 تستمر I ترA حبيبها �nالس )مامها تر� I سلسة طويلة متتابعة من 
ة �ل\ _نت تلمها �أل@ 

ّ
��كريا5 }دë فيها )مها }دثها )مها }ó ;ا عن �nل

و�6 غp Yلك من �bوضو�5 من �لشو��� » حافية �غم )نها بنت ُقَمٍد كما تق
Âيفعل. �ل\ ال تكا� تنت �pما xبيب جالس )مامها ال ند�`�� pلك6  . :s



 

 

٣٧٤

ة ]ال �آل: : �إلنسا: ليستاê �Wقا
ّ
)ُحِبَكْت فلم òَُْل للبطلة �سZجا� pكرياnِ� 5ل

 ïح�� �`بيب �  
يا� من بp wكرياÏ� 5طلة �ل\ تAZ فيها حبيبها جالسا )مامها كخ

� ال تباN به �غم ما تزعمه من )نها _نت تنتظر لقا�W منذ )عو�@ )عو�@ 
َ
�لَمْقثَأ

�للهفة �ل\ I قلبها بسبب �`رما: �لعاط~ �لطويل ºمقتل : بكل �لشو xكرp
خا;ا I عر( )حد شبا: �أل�Ù جر�W طلق نا�x طائش Îا يُْ�َ" I �ألفر�� 

� هذ� ��كرx تطالعنا. �لريفية :[ p[ 6شخصية للبطلة ال يمكن ): تقنع )حد� 
تفلسفها  ëلل �ألحد�{�لب�  ºلطر�بنت ع� �لسنو�5 تصف �`قو� 
 �Yنت صغÏ طرÞ :( لكبا� مر��ً� مفاهيم ال يمكن )بد�� :كما يفعل �bفكر

هذ� عيب كبI Y �لر�ية. مثلها.  
 ]حدx �لنسو�6 عقب كذلك نسيت �Ïطلة ما قا£ه قبل سطو� قليلة من ):

مقتل �Çا�6 قد �عت )طفا� �أل�Ù �لصغا�6 معهم بطلتناI 6 غرفة )حكمت 
]غالقها عليهم من �Çا�¸ Ûيث ال يستطيع )x منهم ): يغا��ها6 فتقو� عقب 
 6Aتشحا5 بالسو�� متجمهر�5 هناb� 5 �لنسو�(�هذ� ]نها pهبت ]N بيت خا;ا 

)ما كيف خرجت من .  �لب�ية ]N قلب ���yفÕ: عليها ): Þوå هذ� �لكتل
)ما كيف لم يø . �لغرفة �bغلقة عليها { )طفا� �أل�Ù من �Çا�¸ فاهللا )علم

ظهو�ها سط �لنسو� �لالà حبستها ]حد�هن I �لغرفة �bذكو�� �هشتهن فاهللا 
  . )يضا )علم

: ثم عندنا جدتها6 �ل\ تقو� » نفسها عنها ]: )ال�ها لم يكZونو� يش
هذ� �nد� تفاجئنا بعد مو5 �بنها6 خا� �Ïطلة6 . جلبابا) )@ �Ïطلة(;ا ) البنتها 

يعاnها )ال�ها �لقسا� �لقلب ��ين ßلو�  6wمتZê طرحة �Wبا�تد�ئها عبا
Wلبا"6 �ر� جلبا"6 عند )كابر �ألطباâ لك فقط6 بل ]: تلك . عليهاp ليس

 ال يتو�عو: عن Ôبها6 كما ÆÞنا �Ïطلة6 ال Zòمونها �nد� �ل\ _: )ال�ها
ثلث �Øالثة كمï هذ� : ال تستطيع ): تفتح فمها بكلمة )مامهم ) تقو� ;م

�nد� tمع )ال�ها هؤالW قبيل موتها تأمرهم بأ: يزجو� �`فيد� �لفالنية 



 

 

٣٧٥

يتقد@ Çِْطبَة بطلتنا للحفيد �لفال¬6 تَْصَد� �ألÙُ� باألمر تعمل { تنفيذ�6 
ثم ]: �Ïطلة6 كما سنعر� الحقا6 سو� ترفض . �بُن خا;ا ��x عينته جدتها ;ا

�بن  خا;ا ألنه لم يو�فق { ): تكمل تعليمها بعد �لز�¸ كما )�65 يكو: 
مع هذ� لن تسكت ند�بتنا6 بل ستظل I عويل لطم شكوx من . ;ا ما )���5

 6Wما@  �لرجا� ظلم �لرجا� للنسا( Wعجز �لنسا 6Wلنسا� ºقوÛ جحا� �لرجا�s
  . �لظلمة6 خو� �لنساb� Wال¨@ ;ن من �لرجا� �bستبدين قسا� �لقلو"

هنا }�À �لقصة �£ا�ة �لطريفة6 فقد _: عندنا I قريتنا )خو�: 
;ما ýتلفا �لطبا�6 =نا { WÒ من �£عليم6 =: موظفw بسيطb� I wر�ز6 

�ثا� عن )بيهما Aٌْ�ِ �ٌفلم : م� Æما �ألك(فأما �ألصغر فÕ: عفيا قويا �سا6 
�Çناقا5 Aعا�b� I Ý 6 . يكن��y� خل�� Æ5 مغربية �ستفر� �ألصغر باألك�p

�شتبك معه فلَبFبَه َبَرA فوقه6 ها5 يا Ô" من �*و� ��ò xبه قلبك6 هو 
ينا�x �غم pلك �zيا نا(! ا خلق هو�ي: "ي À! �`قو	جر@ �بن �لb� ... oي�ب

oيريد ): يقتلي�² �جا� �لê ìالw فتح �Ïا" إلنقاp �ل�( �لقبيح !". 
Þليصه من بر�ثن �لطيب �لغلبا:6 فال يستطيعو: فتحه أل: �لشيطا: _: قد 

b� معرفة �لظالم منbا . ظلو@)حكم غلقه ح\ ال يمكن )حد� �yخوُ� ]�هما 
 N يصفة6 )خذ يرN x �لقصة هو يضحك 

F
قابلته ثا¬ يو@6 =: N عليه ��ل

I حبو� ]بليÐ كيف )شبع )خا� لطما لكما �فسا عضا علمه )صو� �أل�" 
بطلتنا6 )قو;ا )نا ال )تمالك . ح\ ال يفكر ): يطاÏه Ûقه Ï� Iيت بعد pلك )بد�

رÀ بهذ� 
�
  ! �أل� �ل�(من �لضحك6 تذك

� فصل �لر�ية �أل�x�� 6 ما ¨*ا فيه6 تقو� �Ïطلة ]نها6 لكونها )ن'6 
� WÒ فيها يشª عيبا عند )هلها عند �*ا( من حو;ا6 بمعo )نها ينب�  :_

]لخ6 �أنها لم تكن ... فش�ها عيب6 �¾يتها عيب: )ال ير�ها )حد ) ترx )حد�
N[ تذهب  �bد�سة ف�Yها �*اI ) �لشو��� �pهبة �يبةÞ 6ر¸ من بيتهم (

لم تشنف ) )مها طبعا )ن'(ير�ها �bد�سو: I �لفصل فناb� Wد�سة6 �أ: )مها 
��pننا بأنها _نت تذهب ��ئما للغيط tمع �Ï� ëهائم من �لطرقا5 £صنع 



 

 

٣٧٦

هو )َمد�غم )نها سليلة بيت �لعُ (منها )قر�ص �nلة » حافية ملهلهة �Øيا"  6
  !  ما يعo ): �*ا( _نت تر�ها ال تشI ª نظرهم )x عيب

بعد � pلك �ل²حا: �£وها:6 تتذكر �Ïطلة بعد ع�ين  6�Yخ(
صفحة _ملة ): هناA حبيبا ;ا ðلس قبا£ها ال تباN به ) تسأ� عن صحته6 

�"فتُْسِمُعنا صوته هو يقو� ;ا6 ال ُد  ): تكو: حبكة �لقافية6 كما ينب�!" َح�
]: هذ� ûه يناقض ما نعرفه عن �لطبيعة �لب�ية6 ". ]يهï فيه ]يهï �ُْحِ\ فïw"بل 

فليس من �bعقو� ): تAZ فتا� ) �مر)� حبيبها �nالس )مامها I هذ� �nو 
��x ضا� عمرها ûه I �نتظا� ت�يفه6 تر� p Iكرياn� 5لة  6Ðمان�لر

تن Wفا`�*فåZ ): فتا� I مثل هذ� �bوقف قد Ùحت �غم pلك . سا� تماما
ûه فال يمكن ): يكو: Ùحانها n� Iلة )قر�صها6 فضال عن ): �ل²حا: ال 

  .  يمكن ): يستغرº ع�ين صفحة
 FÆمن ثم فما ]: علكن بطلة �لر�ية مغرمة بال²حا: ألتفه سبب6 

ح\ )لفيناها ت�Zه ت�² مر� )خرI x حبيبها عن �هشته من )مر من �ألمو� 
=نت قبل قليل قد قالت ]نها . ]نها مدمنة Ùحا:". تتسلبط")مر مشابه6 �أنها 

 Wلل جر�bموضو� خشية ]صابته با x( I حريصة { �`ديث مع حبيبها
لكن من �لو�ضح ): �@ �لليل عندها �bدهو: بالزبد �Ù: ما يسيح . صمتها

لصبا�6 بل I �£و �للحظةp[ 6 ها » xp تAZ حبيبها جالسا )مامها �: �نتظا� �
 I 5حا�ثة جر N[ تذهب@ بالقاهر� تقو� عنها ]نها Ï_®¯¶¼ Iيت �لَوقْف 

@ ¼¶¯®)x يو@ يا ترïx ال يهم6 ]نه يو@ �لسال@ من )يا@ سنة (pلك ��و@ 
wلست��bهم )نه . رية �الختيا�نAZ لك6 )يها �لقا�§6 ح. �Øالثمائة �Øالثة 

 @� I لقليل¼¶¯®يقع� Wهذ� ليس بال� 6@ . :Õb� 5³د �بك )نها حد��
بمدينة �لقاهر�6 لم تقل ]: تلك �`ا�ثة قد قعت I �هو�ية مz �لعربية 

تقو� ]نها p Iلك ��و@ _نت تنظر من خلف �*افذ� �Çشبية �bغلقة فر)û ( 5ها
من �bر�زx ينت�: I �لشا�� òرسو: �bسجد �لكنيسة ع��5 من جنو� �أل

Aوجو�ين هناb� .Wية �`مر�. تقصد تد�عيا5 ما قع من )حد�I ë �لز�



 

 

٣٧٧

 @� I قعت@ هو لو: من �£هافت ¼¶¯®�الكتفاW بأ: �`ا�ثة �ل\ تشY ]�ها قد 
هذ� . فال¬�لفo أل: مثل هذ� �ألحد�ë ال يصح ): يقا� ]نها قعت I �لعا@ �ل

�عك من �لقو� . I �لو�قع تسيب تفكك ال يقع فيه ]ال _تب متهافت �bوهبة
مع هذ� فا`مد هللا )نها لم تقل ]: تلك �لو�قعة قد . بأنها ×يب êفو� �خر

  !حدثت I �لقر: �لع�ين
;ا 5�p يو@ ]N ) )@ )بيها(ثم نرÏ� xطلة �bحرسة تذكر �صطحا" جدتها 

=نت �bحرسة I �لعا�� من عمرها6 لم تكن قد . I حيهم�لكنيسة �ل\ 
مع هذ� نر�ها تتعر� { تمثا� �لعذ��W { �لفو�6 مع . �خلت كنيسة من قبل

): هذ� غÎ Yكن من طفلة I مثل سنها ال تعر� شيئا عن �لكنيسة ال عن 
̈جا� تمثاال المر)� çية . �*�zنية  )n� Iما� ثم تقو� ]نها �)I 5 نا

�لرقة �`شمة ال تعر� من »6 £نÐ هذ� بعد عد� �ل تقو� ]نها _نت 
كيف تقو� ]نها لم تكن . تد�A �نذ�A ): هذ� �£مثا� هو للقديسة �bذكو��

 xضح مد� ïن هوb Aن �£مثا�6 ثم تقو� بعد عد� �ل ]نها _نت تد�b تعر�
� �£فاصيل �£افهة6 هو ما يومئ �£فكك ��x يسم بل يصم �لر�ية ح\ I هذ

x �لسخيفة { قفا من �y� :( N[ يومئ )يضا]N ): بطلتنا ضحلة �bوهبة6 
  )لم يقل �لقائلو: ]نها ×يب êفو� جديدï. يشيل

كذلك نر�ها ت²َُْ� ما قع من جدتها �bذكو�� I تلك �bناسبة من 
�لقديسة تYيز� Wأل: هذ� �ستشفاعها عند �هللا بالعذ�� qلر�� �²b� �َْÙَ 

�أ: �لوحد� �لوطنية ال تقو@ ]ال بنسيا:  6zم I لوحد� �لوطنية� ���ل { �سو
�bسلمw )صو� �ينهم )سسه �املة ]خو�نهم I �لوطن با£عبد بما ال يقبله 

Wاöو من �ألö x( } ته عند . �ينهم�p مدê ¿*� إلسال@ ال يعر� توسيط� :[
ال� �6W�y فكيف يقبل توسيط تYيز�6 �yين ��x تدين به تYيز� مرفوå �لص

I �إلسال@ï ]ننا Zö@ �ختيا��5 �آلخرين bا يعتقدنه ما يتعبد: به6 لكن 
 نر�� ما ير��نه I عبا��تهم( :هذ� نقر�6 . ليس معo هذ� ): نعتقد ما يعتقد



 

 

٣٧٨

 تفهم6 لكن ما عذ� �Ïطلة6 » قد تكو: جد� �Ïطلة جاهلة ال. تلك نقر�
�ذلك �لرقص  6Yمف�¨ eثقفة �ل\ تعر� موسيb�"لّسلُو�" ï  

�نذ�A { جدتها ما صنعت6 فما ) I �خيلة نفسها(لقد )نكرÏ� 5طلة 
 x�� قتئذ هذ���x غYها )��ها �ألمو� �آل: بعw )خرïx ثم ]�p _نت ترفض 

ذ� �لرفضï بل bا�p لم تø هذ� �bوضو� I صنعته جدتها فلما�p لم تصا�حها به
�Ïيت )ما@ )عضاW �أل�Ù كما يتوقع I مثل تلك �`الة من طفلة I سنها ال 
تعر� �عتبا��b� 5جاملةï بل bا�p لم ÆÞها �nد� قبل �Çر¸ من �Ïيت بطبيعة 
} 6� �bشو�� �ل\ تنوx ): تصطحبها فيه { ��� �*ا( I مثل تلك �لظر

��� { فضو� �لطفلة �لصغ�Y �ل\ }ب ): تعر� ]N )ين تأخذها جدتهاï : �ألقل
قبل pلك ûه لم يا ترp xهبت �nد� )صال ]N �لكنيسة للتشفع بقديسيهاï لم 

ال )ظن ]ال ): �لر�ية �صطنعت تلك �لو�قعة . تذكر �لر�ية )x سبب �لك
هذ� �غم ): �لوحد� �لوطنية �`قيقية �صطنا� £فهمنا ): �لوحد� �لوطنية تقت% 

� WÒ بما فيها  I نها قائمة { �الختال�(]نما تقو@ { تفهم طبيعة �`يا� 
 :( I نسا: �`ق[ ªل :( }�أل�يا: �bذ�هب مثلما �� *ا �لقر�: �لكريم6 

يكفر بما يشاW مثلما �� *ا )يضا �لقر�: �لكريم6 ): ]يم Wا: يؤمن بما يشا
�إليما: بنفس �لقو� �إلخالص بأ:  6WÒ ين �`قy� حد��bسلم بأ: �ينه هو 
�ختيا� �bخالفw *ا yينهم مذهبهم هو حق من حقوقهم �ل\ ال ðو¨ �nو� 
عليها ) �نتقاصها كما يفهمنا �يننا كذلك WÒ �خر ال يتعا�å معه بل ينب� ): 

  . I تفاهم سال@يتعايش �ألمر�: I عقل �bسلم قلبه 
̈عم �Ïطلة )نها لم تكن تنكشف  ال )ظنك6 عزيزx �لقا�§6 قد نسيت 

فها » xp قد `ست �مها ûه ]p }دثت عن خرجها . { )حد ) ير�ها )حد
مع جدتها ]N �لكنيسة �: ): تباN بأ: ير�ها » جدتها )حد ال من )مة êمد 

�غم هذ� تذكر بعد فم. فقط بل ال من )مة غê Yمد )يضا ïينب� ): نقو� �pا
قليل )نها قد عوقبت » )ختها عقابا شديد� من )بيها ألنهما ��بتا �أل�جوحة 

�أ: بناb . 5اï�p أل: �ألن' ال يصح ): تتأ�جح. �ل\ _نت منصوبة âو�� بيتهم



 

 

٣٧٩

مÏ� º� I zال� غربها شما;ا جنوبها ال ير�* �أل��جيح �ألحصنة 
�ألعيا��ل yو�b� I فةsال . صنا�يق & ما �طر { �Ïا� من �أللعا" �bعر

 xثم من )ين يا تر ïير�* �أل��جيح àلفتيا5 �لال�فإÏ� x( Nال� تنتÏ� Oنا5 
ما5 

�
تأà �لفتيا5 �لنساW �لالà يذه* ]b� Nد��( �nامعا5 متعلما5 معل

 يقصد: �ألسو�º شا�يا5 بائعا5( I ينكشفن بطبيعة �`ا� { �لرجا� 6
جوَههن قو�َمهن  ºزÇ� لرجاُ� بعيونهم �ل\ تستحق� xيرpهابهن sيابهن 

( ïيسمعو: )صو�تهن مستو���5 من )�باÏ� ïطلة تت�م I مثل هنمالبسهن 
ًها ال عقل عندهم 

ْ
هذ� �bوضو�5 بكل خفة �ستخفا�6 �أنها Þاطب قوًما بُل

ال فهم Öال تمي.  
 ¬çفاصل من �أل I فرصة £نخر� �� هذ� �لفصل )يضا تنتهز �Ïطلة 
�لشعبية �ل\ من �لو�ضح )نها }فظها جيد�6 فتو��ها بتمامها )غنية ��W )غنية 
 Yكث I åالستعر�� xسو �ٍ�� :مثلما فعلت I �لفصل �لسابق بد�ٍ� حينا6 بد

د �ألمثا� �لشعبية سو�W _نت هناA حاجة مثل pلك غر�مها ب�Zي. من �ألحيا:
لعلها تظن ): �للو: �bحx�� 6¥ _: يوما ما هوسا xy �لقصاص6w . ;ذ� ) ال

هناA )يضا �الستطر���5 �yخو� من حÕية ]N حÕية أل» . يقت% pلك
�لøثر� ó`� I طلة �لرغبةÏ� xy هذ� يشبع :( ¥n� من :_ :s  . سبب6 

Þتم �Ïطلة فصلها �Øا¬6 هو فصل مفعم بالøثر� كسابقه6 بموضوعها ثم 
��x تدمنه6 )ال هو �£با� { )نها ال تستطيع ): }ب ) تعÆ عن حبها bن 
}ب6 �غم )نها تما�( �`ب )مامنا بكل حرية )�òية )ستاpية6 { )نغا@ 

� ضوW �لشمو�6 يمسك �`بيب 6Y¨�مف �حنا:6 فلو5 جو� I بيديها 
wبn� ºيقبلها قبلة فوليس pلك فحسب6 بل ]: �Ïطلة تريد فوÏ� ºيعة ): ! 

ï ثم ]: هذ� ليس هو �للقاW �لوحيد بw "ْسلُو"تنهض ف�Zقص حبيب �لقلب �قصة 
حو���5 غر�ميا5 كث�Y )مسك فيها �`بيب  5�Wبل سبقته لقا wلعاشق�

قعن I يديها6 �ستعرå مها��ته �لغر�مية àلال� Wا طو�ئف �لنسا; � Fعد 
�با�يبه6 نظر بهيا@ غر�@ �نتقا@ I عينيها6 )سمعها كث�Y من �لî@ �£افه 



 

 

٣٨٠

��x تعشقها )مثا;ا من �bتحذلقا5 �لفا�5ç �لعقل �لقلب �غم ظنها )نها 
 ºالنطال� ºتريد �النعتاتبغض �Ïطريا��ية �الستبد��ية  �Yمستنمثقفة 

تعمل { }قيق ���5 .  
 À6 £ذكرÂبة �ل\ ال تنتpÕشكو�ها �ل]: �Ïطلة6 بسلو�ها هذ� 

s: _نت هذ� "حناجرهم")قصد (بالشحاتb� wحZفw ��ين يرفعو: عقائرهم  6
��ئما )بد� بشكوx �لفقر �bرå �غم � ما ) غY تلك6 لكْن هكذ� صا� �ألمر

ذ¸ من �*قو� �لطعا@ �bالبس6 مع هذ� نر�هم ينها� عليهم من )هل �YÇ �لس
åرb�� مر� بنفس �bالبس �لقديمة �لوسخة نفس �لشكوx من �لفقر  .

: �bنطقة �ل\ يشحتو: فيها6 { �ألقلYلغريب )نهم ال يغ�. كيال ينكشفو�: 
ا )خ�Y )يضا تنتÂ بطلتنا بالعو�� من pكرياته. لكنهم قوٌ@ ُنُهٌت ال �جلو:

�لطويلة �bنثالة ]N حيث tلس ðلس )مامها حبيب قلبهاx�� 6 يظل ينا�يها6 
جو�� فال يفلح )بد� ]N ): ينتÂ ب�ين pكرياتها  N[ كما تقو� »6 �نبهها

ال �للياقة �لفنية �ل\ : فتتوقف سيا�تها �غما عن )نفها ال برضاها ال بلياقة منها
�ي� Wبنا I ينب� ): تر�عيها I ال �للياقة �لسلو�ية �ل\ ينب� ): تر�عيهاتها 

  .�£t �zا� حبيبها
ننتقل ]N �لفصل �Øالث ظانÏ� :( wطلة قد شبعت �ن�zفا عن حبيب 

كما تقو� �لعبا�� " { )حر من �nمر"�لر� ��x _نت تنتظر� طو�� عمرها 
د6 لكننا نفاجأ بها �£قليدية6 سو� تقبل عليه �نتها¨� لفرصة �للقاW �لسعي

تتحو� ]N موضو� �خر Ôبت فيه صفحا عن حبيبها تماما ح\ لم نعد نعر� 
)ال يز�� جالسا معها I �لقهوشية òا� ): ينبهها لوجو�� مر��� �: ): تلe ]�ه 

هذ� . باال من فر� �ستغر�قها I خو�طرها pكرياتها تطلعاتها ýافها )@ ال
غبتها I ��ها" ]N جنو" Ïنا: مع �لصحفيw من �bوضو� �nديد هو �

¨مالئها £كو: { مقربة من فلسطw حيث _: �إل�Ùئيليو: ماضI w قتل 
 :( :�لرجا� �لشبا: �ألمها5 �ألطفا� هد@ �Ïيو5 { �¾( )صحابها �
يعبأ� باbظاهر�5 �ل\ �جتاحت �لعالم ûه6 تلك �لرغبة �ل\ تصطد@ بمعا�ضة 



 

 

٣٨١

( ¸بيها �لر�فض لسفر �مر)� مطلقة مثلها _: ينب� ): تبÏ� I eيت ]N ): ت 
هذ� هو بيت �لقصيد ��x . مر� )خرx قطعا لأللسنة �ل\ ال ترحم �bطلقا5

  . �صطنعت �Ïطلة تلك �لقصة � تصل ]�ه تسمعنا مندبة عن �bطلقا5
ال6 �ضا )بيها يهمo هنا ): )تريث قليال )ما@ �شتغا;ا صحفية )

قد . باشتغا;ا تلك �لشغلة ثانيا �فأما �ألv فقد تر�نا �Ïطلة I �لفصل �أل
قر� �أل" �أل@ ): ت ¸ من )حد )قربائها تAZ �£عليمx�� 6 سيفسدها 

ترx كيف �فق �لو�b� yستبد �bتخلف �لرج� صاحب . يعلمها �`ب �لفجو�
¬ ��x ال يتفاهم ال يرx للفتا� ال للمر)� حقا �yما� �`جرية �لقلب �لصو�

WÒ x( I { ): تشتغل �بنته شغلة تقتضيها �Çر¸ معظم �لوقت حدها من 
 ïال )ين تذهب�Ïيت ال يد�x )ثناWها ما�p تفعل ال مع )x شخص تتو�صل 
 xp « هاصفت به �Ïطلة نفسها �يع نساÙ( Wتها6  x�� و�Ç� ين(

 åZخائفة منهتع Yقر�� )بيها بعد@ �لسفر غ } : ïال من �لسفرال من �أل" 
بل tعل من تلك �لعبا�� عنو�نا " �مر)� خائفة"فكيف تقو� عن نفسها ]نها 

 åتعا�لر�يتهاï ثم ها » xp )مها )يضا تقف ]N جو��ها I موضو� �لسفر 
م �أل" بما تقو� مذكر� ]يا

�
جها �: )x خو� منه6 فيسل¨ wلعين� xp نا بالرجل

x�� 6 لم تكن ûمته ت�� �أل�å )بد�6 ح\ ]�p "�بن ³يد"�bتخاصمتI w فلم 
 Ý قالت wشمر5 عن ¨نديها �لسمين wجته �*ظر بعينيها �*ا�يت)تأ�ته ¨

�نها� حن~ I �`ا� لعق تهديد�ته �bقعقعة قا� قد " حن~ï: "بصوتها �bلعلع
ضعهذ� �bر� ت�� ûم\ ! خالص: " عينيه I �أل�å باستخذ�W تا@ك² �)سه 

åلفصل �£اسع بأنه !". �أل�� I "طلة تصف �ألÏ� :( من �لغريب �لعجيب
قلبا ضعيفا )خفاهما خلف قسو� �Çو� علينا6 " �Yت ��مته حنانا كث{ ~�

 عن قسو� �أل" فأين �لb� @îجعلص". { بناته سمعته �� تقا�د� �bو�ثة
ïيكتاتو�يته �لوحشية �ل\ ال تعر� �;و����  

 �bزعج عن ظلم �لنساW )لم تصدعنا �Ïطلة6 عفا �هللا عنها6 با`ديث �bمّل 
 I 5با�� 6wللع� xتمعنا ��كو�� I حقوقهن ��ضطها�هن حرمانهن من 



 

 

٣٨٢

 �خفن من )Ùتها �ل\ تتمÖ نسا¾ها بناتها بأنهن مصاباß 5و� مزمن ح\
خيا;ن ُيَصْ*َ ]b �pحن هذ� �Çيا� باإلغماW مثلما ُغِ�َ { قر�W �لر�ية نظر� bا 
فيها من قو� �لعبقرية بالغة �ل�² �£صوير �bآË �لفاجعة6 هو ما يذكرنا 

6 �ل\ شا� �نتحا� كثY من قر�ئها y: صد�ها تقليد� النتحا� "�ال@ فرتر"بر�ية 
لم ïطلة من نفس عيا� �لعبقرية �ل\ _: عليها بطلهاÏ� ليست عبقرية( ïال 

�أل�: كرما من �هللا نعمة " ×يبة êفوظة"جوتهï )ليست �Ïطلة »  zلع�
ح\ ال نعيش يوما بد: ): يكو: بيننا �لعبقرx �أل�b عمنا �لكبY ×يب 

 ): تصيبهم به من êفو� لو I طبعة )نثوية تصيب �*ا( بما لم تستطع ��ياته
من �ألسو�6º فYتفع سعر�6 !) لز@ تفويق �*ا((�إلغماÛ Wيث يشح �Ïصل 

 ïئه��ê oðتكر� �أل�با� �لفلكية من   
� مÕ: من  I :ر�سلو: �£لفا¨يوb�لقد �نت� �لصحفيو: �bذيعو: 

wيzb� م ): نصف; w6 فتبWحاال5 �إلغما � قد )�å مb� zحرسة6 �صد
Wإلغما� N[ طريقه I صف �آلخر*� :(�حد �حد يا ¨باين: )غO عليه6  !

ْغOَِ عليه ما ]: شممو� بََصلَة نهض 
ُ
�لظاهر� �nدير� بالتسجيل » ): � من )

�لعتاº ]نه لن يتوقف عن ]كما� قر��W �لر�ية  ºمن غفوته ح\ )قسم بالطال
» ظاهر� ع. ح\ لو ��� فطيسا بسببها I جيبة فعال لم يسجلها �£ا�يخ �أل�ب

  . )x بت من قبل6 ال )حسبها يمكن ): تتكر� من بعد
 �Yذ�فÛ ر� )يضا فصال _مالb� يتنا عن حبيبها هذ��لقد Ùحت بطلة �
َبرِ� لم يأp Ý 5كر خالÝ بأx حا� من �ألحو�� لو من ُنْعد ْ َ̈ ûها َحْوَبِر� 

�لو�قع ). سبعw خريفا wتم ب �pح\ )عر� ما F} %يكا� يق vفضو :
�`بيبI w هذ� �nلسة �لرمانسية �ل\ _نت تصد� )ثناWها موسيe �لفلوتست 

��º �لو�� �لقرمزية( Yجنباتها عب I يعبق 6Y¨�مف �ما¬ جو�  . �لر
نصل ]N �لفصل �لر�بع *فاجأ فيه بأ: �Ïطلة قد تمر�5 { ما _: يريد� 
;ا )هلها فرفضت �لز�¸ من �بن خا;ا6 تزجت من �جل �خر �فق { ): 
تكمل تعليمها6 *فاجأ مر� )خرx بأنها طلبت �لطالº منه ×حت I �`صو� 



 

 

٣٨٣

�*و�� من . عليه �غم )نف )هلها xلشكو� I ماضية طو�� �لوقت «� pلك6 
)كملت تعليمها توظفت كما نفاجأ )يضا )نها6 بعد ): . )نها ال تما�( حريتها

) wانية ع�� من عمرها حØ� I و ع�ين �ما منذ _نتö �هو ما يعo مر
� تزðها ]N ): صا�5 �مر)� ثالثينية كما تقو� عن نفسها عندما قابلت ���(

6 نفاجأ بأنها لم تتأقلم مع ¨جها ��x لم ت جه عن حب6 =نت ;ذ� )حبيبها
ك جسدها6 فسقطت مريضة ال يعر� �ألطباW علة مرضها �لسبب تشعر )نه ينته

�bشعوpين �bتاجرين  wجالy� } بها �ألهل ���ال كيفية �لشفاW منه6 
 :بالقر�: قا�ي �لفنجا: غYهم لعلهم يستطيعو: ;ا عالجا6 لكن �
نفاجأ كذلك بأنها تر�ت )هلها يصنعو: بها � pلك �: )ية مقامة 6x. جد

ترx )ين pهب تمر�ها { )ضا� �bجتمع �bتخلف .  ûه غريب جد غريبهذ�
 Yمن غ �bتوحش6 قد�تها { فرå ]���تها �: مباال� بأحد من )هلها )

ïهلها(  
لقد �)ينا )نها _نت تنفذ ما تريد ��ئما �: ): يستطيع )هلها معها شيئا6 

�( x�� نت بالرجلZق�)كملت تعليمها6 فرفضت �لز�¸ بابن خا;ا6  65��
 :( I Yلم تفكر �ر� تفك x�� 6جهاتوظفت6 ثم حصلت { �لطالº من ¨
ترينا لو عيبا �حد� من عيوبه �ل\ �فعتها ]N �*فو� منه6 قا�� �مها { )نها 
 Yجهن غ�لم تكن }به6 �غم ما )كدته من ): كث�Y من �لنساW يسعد: بز

ترx )ين _: هذ� �*فو� من �لز¸ طو�� � : �� �آل: هو�لسؤ. �لقائم { �`ب
�يف ص5Æ عليهï ثم كيف6 » �لعنيد� �bتمر�� �ل\ ال  ï@هاتيك �ألعو�
 :تعر� �ل�Zجع )ما@ )ع\ �لعقبا65 تAZ نفسها ألهلها يصنعو: بها ما يشا¾

�Zتفتح فمها بكلمة �ع :( :� لألفاقb� wشعبذين � �نها َجر ïå )ما ðر!
تفسxY ;ذ� فهو ): �Ïطلة تريد ): ترسل �سالة ]N من يهمهم سما� تلك 
�ألمو�6 ): �bر)� b� Iجتمعاb� 5سلمة �Ïطريا��ية �لعفنة �bتخلفة �لوحشية 

  . تعا¬ �ألمرين تعيش I منا� خانق ال يليق بالب�



 

 

٣٨٤

 I طلة ماضيةÏ� ما ¨�لتثرثرتها هذ�6 ما ¨*ا I �لفصل �لر�بع6 
 �F� \ظلت تنتظر� �ألعو�@ �لطو�� ح x�� عن حبيب �لقلب ��zالن�
سيا�ته فانzفت عنه مع pكرياتها خو�طرها Ùحاناتها �ن�zفا غY ³يد6 
�ن�zفا ûه ثرثر� قفز من موضو� bوضو�6 ظلت هكذ� طو�� سبع صفحا5 

�ه بعض �ال£فا5 فخصصت _مال5 ال تأà لسYته )بد�6 ثم بد� ;ا ): تلتفت ]
 Wنفسها6 عن عد� �لنسا wبÝ ثالë فقر�5 )خذ5 تتسا�W )ثناWها6 فيما بينها 
�لالà _نت Ý بهن عالقة قبل ): تعرفه6 �م مر� قبFل تلك6 �م مر� نا@ مع هذ�6 

�م �حد� خدعها6 �م �حد� خدعته ... N[ 5فقر� ëه بعد ثال�Z£ 6لخ[
 5Yديث عن ب`�Aر" هنا`� .xسمك6 ل*6 تمر هند !  

�لعجيب6 �ثÎ Yا I �لر�ية عجيب ال يدخل �لعقل ال b� @Zòنطق6 ): 
�£ذمر من �لظلم �لو�قع { )�مغة �لنساW من  @Æ£� بطلتنا �ل\ ال تكف عن
�لرجا� �bستبدين �لغاشمw عديO �لر³ة6 ): بطلتنا �bغو��� �bتمر�� { 

�كل حقوقهن ال tد )ية معابة b� :( Iجتمع Wطريا�� قامع �لنساÏ� تخلفb� 
يكو: حبيبها صاحب مغامر�5 نسائية ال }5 ال تعد6 يلعب باÏيضة 
�`جر6 �ذ�با ýا�� قر��يا من �لطر�¨ �أل�p[ 6 يوهم � من عشيقاته )نها » 

ا6 ال يسمح ألية منهن ): حدها �ل\ òبها )نه ال يوجد { �`جر çٍ� سو�ه
تعر� بوجو� �مر)� )خرI x حياته6 مع pلك ûه تتهافت بطلتنا عليه تبا�� 

لو _: . ��ئما ]N  �التصا� بهI 6 �لوقت ��x ال يتصل هو ال يشغل نفسه بها
�@ بطلتنا عن �فضها للمجتمع ��كو�x �لظالم للنساb� Wسكينا5 صحيحا 

�� ºلرفضت هذ� �ألفا @Zò هو ال p[ 6:تتجسد فيه ��كو�ية بأج¥ ما يكو x
�bر)�6 بل يلعب بها ال يرx فيها ]ال جسد� مسال� £ضييع �لوقت6 ðمع 
�لعشيقا5 كما ðمع غ�Y طو�بع �لÆيد6 �دعهن يوهم � منهن )نها حدها 

 هو�� �ل\ تسكن سويد�W قلبه6 ثم يتبا» )ما@ بطلتنا بهذ� ûه6 فتقع �يعة
تز��� تر�ميا { قدميه  .  



 

 

٣٨٥

 wتخلفb� تقو� بطلتنا _�هة �لرجا� p[ 6هنا Âألمر ال ينت� :( }
 ºفا� عن حقوy� مد� ºلك �ألفاp :[ Wلنسا� Oظال Yلضم� Wُعَدَما wلرجعي�
�إلنسا: قد )خر¸ منها )�ل ما فيها6 )��ها �yنيا بعيو: )خر6x فبد5 )ح¥ 

� ما قاÝ ;ا عن غر�مياته سفاالته �لكث6�Y فقد ساêتْه �غم )ن� )�ل �غم 
)نها6 كما قالت6 لم تكن تظن يوما )نها يمكن ): تتسامح I )مر كهذ�6 � pلك 
I عبا��5 ثرثر�5 من عبا��b� 5ر�هقا5 �ل\ ت�Æ فيها بطلتنا تكر� بها 

ية �: ): تضيف نفس �bعI o صو� بهلو�نية تستعرå فيها بر�عتها �للغو
º )�ب يعر� كيف ينب� ): تكتب p من عند� �جديد� سوx ]مال� 

  .�لقصص �لر�يا5
مع pلك فإ: �إلنصا� يقتضينا �لقو� بأ: �Ïطلة قد سجلت I هذ� 
 I Àلصهيو� �لفصل عد� مشاهد قوية من �لقتل �yما� ��x )حدثه �لعد

� هذ� �لفصل )يضا يغO . جيد�جنو" Ïنا: تصلح ): تكو: تقرير� صحفيا 
 yخا xzb� حا�b� حبيبها N[ تعرفها I سببا Wطلة6 فيكو: هذ� �إلغماÏ� }
�لر�x�� 6x _: مع ¨مالئه من )عضاn Wنة حقوº �إلنسا: I ¨يا�� للبنا: 
لرصد )لو�: �yما� �£قتيل �ل\ ��تكبتها ]�Ùئيل I حق �للبنانيp p[ 6wهب 

b� N[ يةzb� ل\ ) بطلتنا(ستش~ مع بعض ¨مالئه � يطمئنو� { �لصحفية�
ُغِ�َ عليها من ك�ø ما شاهد5 سمعت من صو� �yما� �لقتل6 فÕنت هذ� 

  . » �Çطو� �ألö vو قوعها I غر�مه
]ال ): �Ïطلة6 حw ترسم بعض مالمح شخصيتها6 يصيبها ما الحظتُه من 

نقيضهp[ 6 بينما تصف نفسها بأنها طو�� عمرها قبل عليها من )نها ت Wقو� �ل�
تم� جنب �`ائط6 ]: لم يكن ��خل �`ائط�p[ 6 بها بعد سطو� قليلة تقو� 
عن نفسها ]نها ليست �مر)� تقليدية s: من حو;ا يتهمونها ��ئما بأنها صاحبة 

ست من �nنو: I ثم تعو� I �£و �للحظة ]N �لقو� بأنها لي. �لقر���b� 5جنونة
)نها ال يمكنها �Þاp موقف غY تقليد6x £خÆنا عقب pلك بأنها6 بعد  WÒ
عو�تها من Ïنا: ]N م6z لم تستطع صt } �Æاهل �bحا� خاy �لر�x ;ا 



 

 

٣٨٦

 :( N[ من مر� øالتصا� )ك� I تلحعد@ �تصاÝ بها6 فتبا�� » ]N �التصا� به 
65 قد نسيت � ما كما )نها6. ير� عليهاYمطا� ب I بمجر� ): قابلت حبيبها 

يتصل بمهمتها �ل\ سافرÏ N[ 5نا: من )جلها6 » �£عر� عن كثب ]N ما 
تقتيل6 فلم تعد تتحدë عنها �غم  Yنو" �للبنا¬ من تدمnئيل با�Ù[ نز£ه(

ا كث�Y ما �)ته هيامها بالøثر�6 �pبت للتو I شخصية �bحا�x�� 6 تقو� *ا ]نه
I )حالمها قبل ): تلقا� تعرفه6 هو ما )ثا� �ستغر�بها لتشابهه �£ا@ مع 

� Fبالُقذ � Fلُقذ� Aال تسألo عن معo . �لشخص ��x _نت }لم به َحْذَ"� Fلُقذ� "
  .من فضلك6 بل �Ûث عنها مشكو�� b� Iعجم

َّن من حبها
ُ
t طلة تكا�Ï� :( سö هذ� �لفصل � Çاy �لر�x�� 6x ال 

 ( ��bنت با_ Wه6 سو�û ا )نها تق% يومها* xتستطيع ): تنسا� `ظة6 بل تر
باÇا�¸I 6 �£فكY فيه فيما يفعل � غز�ته �لغر�مية � �صد مشاعرها öو� 
 w6 £تحو� فجأ�6 حÂال تنت wر�هقb� 5عبا��5 من عبا��با£فصيل I ثرثر� 

لفا¨ I ]حدx هذ� �bر�5 £خفف عن عقلها ضغط حبيبها �لطا6L فتحت �£
�لقت¥ �yما� �ألمريكا: }و�  ºحتال� �لعر��]N �`ديث عن بغد�� 
�لوطن �لعرN[ É بال� }تلها جنو� �لعم سا@6 تستمر I هذ� �الستطر�� ��x لم 

\ نهاية �لفصل6 يكن I خطتها6 بل عرå ;ا بغتة فأمسكت به لم ُيْفِلتْه ح
فأشعر )نا عندما صلت ]N تلك �*هاية ب�W من �لر�حة )ْ: قد �ستطعُت 

ال ينب� ): . �£نفَس )خ�Y من هذ� �لøثر� �bتالحقة �ل\ ال تعر� �;مو� )بد�
 I طلة جالسةÏ�� هذ� �لî@ من )� �لر�ية ح\ �آل: ]نما تم  :( Ðنن

)ما كيف pلك فعلمه عند عال@ . ها �لسخيفةح�� �`بيب Ùحانة كعا�ت
  !�لغيو"

 wامس من )قل من )�بع صفحا65 فهو قز@ هزيل بÇ� يتكو: �لفصل
xكتبها . �لفصو� �ألخرb طريقها I ليس فيه ]ال )نها _نت تستقل سيا�� )جر�

6 مع Þصيص صفحتw من �لî@ "بريد �لقر�I"W �لصحيفة �ل\ تتوv فيها با" 
� )ثناW ��وبها �£اكÐ تصا�� ): �ستمعت . ا� عن )همية هذ� �Ïا"�لøث



 

 

٣٨٧

هو يطالب �*ا( بأ: يتzفو� I مبا�يا5 كأ( �ألمم  wلرياضي� wذيعb� ألحد
6 فتذكرI 5 �`ا� ما قا£ه ;ا ]حدx ¨ميالتها عن  7Êِ�ُ�bقامة I مz بتحٍ� 

كثY من )مثاÝ بغية tديد حياته6 عرp åلك �bذيع عليها �لز�¸ �Ù كما يفعل 
. �ل\ )جدبت مع ¨جٍة �قZ: بها )يا@ �لفقر لم يعد ðد yيها ما تقدمه bتعته
x �لعيو: �لفا�غة p نس �لرجا�n )لك من با" �النتقا� �ل�p تقو� «

ºلم . ��ين يستحقو: �`ر x�� Wير �لنسا¨ x�)ما ما تفعله » مع خاy �لر
خد�عه ;ن6 تر�ميها عليه �ف عنها ش Wفجو�� مع �لنسايئا من مغامر�ته 

�
َ
ٌ� بَال

َ
َ̈ال  �ٌ

َ
  . �غم pلك مطا��تها 6Ý فَحال

هكذ� �ألمر )يضا I �لفصل �لسا�(6 ففيه �@ عن مذيع تلفا¨x من 
نفس �لطينة �لعجينة )غوx بنتا صحفية تعلقت به Çفة ظله شهرته )ناقته 

سمك6 "ثم ينتقل �لî@6 بطريقة . ظها لم يرå ): ي جهاح\ ³لت منه ثم لف
xو )لف "ل*6 تمر هندö شهو�� �ل\ ��� ضحيتهاb� لعبا��� ºحا�ثة غر N[ 6

ثلث6 �Ïطاطw �ل\ _: �جا� �إلسعا� يلفو: فيها �*اجw �لقالئل من 
�ها معه من �لغر6º �نتقل ]Ï� Nطانية �ل\ _: خا;ا �bجند n� Iيش قد )ح

�bعسكر فأصابت �Ïيت بزلز��6 =نت تتحرI A مÕنها كأ: عفريتا �ت~ 
}تهاN[ 6 ): )خذها �Çا� خا�¸ �Ïيت )شعل فيها �*ا� Þلصا من عفا�يت 

ْو: بها6 هو ما �فعها ]n�®¯°µ :( Nنو� �bقتولI w حر"  Fين _نو� يتغط�� 
 موضو� �لعفا�يت هذ�6 هل يمكن ): Þصص جز�W من هذ� �لفصل bناقشة

 Yمن غ wفعال عفا�يت للمقتول Aأ: هنا� ïعفا�يت Wيكو: للشهد�
Wنفسها كعا�تها . �لشهد� wبثم فجأ� تنعطف �Ïطلة öو حبيبها فتناجيه بينها 

للوطن6 ثم عن حبها هللا6  Ý عن حبها ëتتحد{ طو� �لفصو� �bاضية6 
تلك �ل�مة " �هللا êبة" ): يلومنا �لب� { ): 6 ال يمكن"�هللا êبة"ف	
كما تقو�6 تم% فت�� *ا )ننا نقو� ]: �هللا êبة أل: " �إلسالمية �لقبطية"

طنها عليها ): }بï صحيح: �`ب هو )صل �لوجو�6 فلما�p يستكø حبيبها 
ïعليها ): }ب �øستك� طنها قد )نكر� ) bاï�p لكن من قا� ]: حبيبها 



 

 

٣٨٨

بأية )ما�� يا ترïx ]نها منذ )� �لر�ية ح\ �آل: » نا¨لة حبا  ïلكp :_ \م
  )@ هو �@ �لسال@I . ï حب6 لم )سمع )حد� يستنكر منها pلك

ثم تÏ� AZطلة حبيبها فجأ� كما تذكرته خاطبته ناغته هامت به فجأ�6 
القتصا� �لعلو@ �خلت I عد� قصص )خرx كقصة �لشا" �bتخر¸ من ûية �

 �Ù( من :=��x قد@ )��قه لالشتغا� Ç� Iا�جية6  6Yكب ºلسياسية بتفو�
هو ما �فعه ]N "غY الئق �جتماعيا: "فق6�Y فُرِفض طلبه قيل I سبب �لرفض 6

» قصص تتكد( فيها �bآË تكدسا �: ): تكو: . ]غر�º نفسه I �*يل
: ): يكو�: هناI A �لعا�� منطق ) عقلÎ 6ا يعجب هناA با�قة )مل6 

�لسطحيw ��ين ال يفهمو: )ضا� �`يا� يغرمو: باالستما� ]N �*و�� 
مشاهد� �لالطمw ظنا منهم )نه ûما ¨�� �*و�� �شتد �للطم _نت �لقصة 

بعض تلك �لقصص يذكرنا بكل قو� باألفال@ �;ندية �ل\ صا� يُْ�َ" . ��ئعة
  .{ �Ïالهةبها �bثل 

 :بعد ): قضت بطلتنا من هذ� �ألفال@ �;ندية ََطًر� }ولت بغتة6 بد
ºا" للطاÏ� حبيبها تناجيه قائلة هكذ� من N[ 6ه ما : "سابق ]نذ��û غم هذ��

� هذ� �لوجو� حوv )ستجدx �عو� . ¨لت )Ûث عنك عن �لوطن N[ ْغُظر
َ
(

 } wائم;� N[ ا�6 )نضمÏ� ثا عن نفحة �³ة بر�حةÛ بيو5 �هللا I جوههم
 &تأتيo من �لسما6W يتعلق قل¿ بكل مئذنة مسجد قت �أل�p: لª صال� 
 Wمل åأل�� Wمل Wو�;� Wحسك مل( للتذكر� باهللا6 ºلكنيسة يد )جر

A��( بالرغم من هذ� ال 6Wتنبيه ". �لسما N[ oتا¸ مò :( :يرx �لقا�§ �
لعاN بالوحد� �لوطنية ال ي�Zها هنا )يضا6 فÂ تذكر �لكنيسة كيف ): ]حساسها �

جنب �nامع خبط لزº مثلما pكرI 5 �لفصل �أل� تر�نيم قد�( عيد �bيال� 
لكâ . oو�� �ل�Zتيل I �`�� �لصوفية تعب�Y عن شفافية �ألجو�W �لرحانية

@ I �;و�Î Wا ال )حب ): )قو� Ý ]: بطلتنا لم تذهب يوما ]N مسجد6 ف�ه �
)نا6 حw )قو� pلك6 ال )شم { ظهر يد6x بل )قوÝ . يكلف صاحبه شيئا

& . �عتما�� { قصتها6 �ل\ ال تذكر x( I موضع منها )نها تذهب ]b� Nساجد
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" فوº جبينها"ما تقوÝ )نها تقابل حبيبها I قهوشية فيمسك يدها يقبلها 
بw )يديهما ¨هرية فيها �يقا5 �� قرمزية6 ثم يستمعا: ]N معزفا5 ¨�مف Y

» ت�Zه جالسا )مامها تر� p Iكرياn� 5لة �غم )نها ظلت طو�� عمرها 
 :�تنتظر pلك �`بيب �لعجيب ��x _نت تشاهد� b� Iنا@ من قبل �أل�: بأ

  .كما I �ألفال@ �لرمانسية
ٍ@ I حياتها )نه يهجرها تم% �Ïطلة فتشكو من ): حبيبها ُجْرٌ� ��

يؤbها ال يستجيب *د��Wتها6 ثم تتحدë عن حلوÎ xا تبا� I �لشا�� �شZتها 
 �Zنشإ6 فb� تÏ كرp £أكلها6 فوجد5 )نها بال عالمة tا�ية ) تا�يخ ]نتا¸ )

هو تشبيه مضحك6 فهل _نت . I مندبة )خرt p[ 6xد ): هذ� �`لوx تشبهها
: بطوها خاتما { قفاها مثال òد� �Ïت ��x )تت منه6 فيقولو:تريد ): �

"Made in Egypt" لسذ�جة �ل\ تتمتع بها� xلقا�§ مد� xال ير( ï�pما @( ï
 ال تكت~ بهذ� بل تت�م عن مz �لضائعة قيمها �bنها��  ]نهابطلتناï ثم

لكنها لألسف . �لغمعما;ا �Ïائسw �لضائعI w شو��عها يعانو: �لفقر �;م 
نسيت ): تنو� قليال { �حد مسكw مث¥ ُكِتَب عليه ): يطالع ��يتها 

يتجر� هذ� �لغصص .  
ٍح ال ظل Ý من �`قيقة6 فبطلة �لر�ية  ِâَ @ٍيبد) �لفصل �لسا�( بكال
تزعم )نها مكشو� عنها �`جا"6 فÂ تشعر باbو5 قبل قوعه بزمن بعيد6 

سقو� �لطائر� " �لسال@" pلك مقتل خا;ا مقتل ��ك¿ َقبFاَ�� �pكرً� كشاهٍد {
 5�Ù wما@ �لسو�حل �ألمريكية6 مع )نها6 ح( Ðحيط �ألطلb� I يةzb�
�ضحا )نها قد فوجئت بها مثلنا تماما öن ��ين لم نوهب  :_ 6Ëآb� هذ�

 )نها6 حw تنالت كما. مقد�� �لشم { ظهر ��د معرفة �لغيب قبل �;نا بسنة
موضو� شفافيتها �لرحية كر� )خرI x �لفصل �`ا�x ع�6 قد 5�Ù بعض 
 I نقباضٌة� «�ألعر�å �ل\ تقو� ]نها تنتابها قبيل قو� �bو5 من حو;ا6 
 } �Yهو �@ �@ نسمعه كث�لقلب ضيٌق I �£نفس َهم: ðثم { �لصد�6 

ذكر *ا )نها قد شعر5 ب�W من هذ� �ألعر�I å )ية )لسن �لعو�@6 �غم هذ� لم ت



 

 

٣٩٠

�`مد هللا )ْ: تو�ضعت p Iلك �لفصل قالت . مر� من مر�b� 5و5 �ل\ )��تها
هذ� ��ل �خر . ]نها6 عند مو5 )مها6 لم يعZها )x عرå يد� { �قb� "�Zو5

{ با;ا { ): �@ �Ïطلة ال òكمه ضابط ال ��بط6 بل تقو� � ما �طر 
: تمحيص� .  

بعد ميلو���ما )خرx من ميلو���ما5 �لر�ية �ل\ ليست ;ا نهاية نفاجأ 
ببطلتنا » تنتقل6 �: ِ]ِحْم ) َ�ْستُو�N[ 6 مناجا� حبيبها ناسية �bيلو���ما �ل\ 
_نت فيها منذ `يظة6 ميلو���ما �Ïنت �لصغ�Y �ل\ �نها� عليها { )مها 

ظلت ]N �لصبا� ح\ )نقذها6 فلما خرجت ]N �*و� )خو�تها  6��b� :�Yn�
̈جاجة عطرA �لقديم6 : "شمت �;و�e*� W ماتت6 فتقو� بطلتنا `بيبها نفد5 

� ما تفعل �ستعد��� للقاW جديد I �جاW¬ صوتك عÆ �;اتف )نت تهر ...
  بطه به )ية صلةï ما هذ� �Çلط �*ط من موضو� ]N موضو� ال تر". ]لخ

): حبيبها _: يلبس جو�به يز�� كيف من �bضحك ): }ó *ا 
يغسل )سنانه باbعجو: òكم �بطة عنقه  Ý�Ù I يدخل قدميهقميصه 
̈جاجة عطر جديد� ينø منها { نفسه6 � pلك هو òدثها I �;اتف يفتح  .

َمْن َغبFا �*! كيفï �هللا حد� يعلم ¿*� F¿ ا لو _: حبيبها هذ� بهلو�نا يلعب� نبي
لكن �Ïطلة �ل\ جعلت بطانية )خيها تتقافز . باÏيضة �`جر ما �ستطا� pلك

بسبب عفريت �nندx�� x _: يستخدمها I �لقشالº قبل ): يقتل I �`ر" 
قا��� { ): tعل `بيبها �Çائن �لغا�� ع� )��p _ألخطبو� يستطيع بها ): 

ثم ]ننا ال نعر� كيف صا� هذ� �`بيب خائنا . يفعل � هذ� 5�p I �لوقت
لقد )���Ï� 5طلة ): يكو: خائنا غد���6 . غد��� ال �لسبب I خيانته غد��

:Õكن مشيئتِك يا بطلتنا. ف£ !  
 xر)� �ل�قية �ل\ ال }سن سوb� «ثم تبد) �Ïطلة مناحة )خرx ألنها6 

ال تستطيع ): تز�حم عشيقا5 حبيبها6 �لالà تتحدë �لعربية كما تقو�6 
]حد�هن �إل×لÖية6 �Øانية �لفرنسية6 �ØاØة �ألbانية �غم )نهن ûهن 
مzيا65 لكن مzيا5 خو�جايا65 �عنا من ¨جته6 �ل\ ال ند�x بأية لغة 



 

 

٣٩١

�لو�قع ): �لو�حد ال يد�ö( xن )ما@ قصة غر�مية )@ عصبة )مم. ترطن Ý بها @( 
�تر�ونا من هذ� ûه6 تعالَْو� ]N ما صدعت به �Ïطلة �¾سنا عن . بر¸ بابل

�bجتمع ��كو�x�� x يظلم فيه �لرجا� �لنساW ظلم �`سن �`س6w فأين 
 Wهذ� �£هافت �لشائن { �جل يعلق �لنسا wنت تتهافت(كر�متك يا فتا� 

�ضح ): �Ïطلة ال } ïته
F
سن شيئا سوx �لøثر� �لb_ @îفاتيح I ُمّدال

qلفا�!  
)خرx من �لغر"6 : هكذ� تم% �لر�ية ح\ ختامها 6ºقصة من �ل�

مشاهد تصا�فها �Ïطلة I طريقها فتAZ موضوعها �ألص¥ بل تنسا� تماما 
تأخذ I �لøثر� ]t :( Nد نفسها قد )خرجت � ما عندها p Iلك �ألمر 

 فحينئذ تستدير قليال öو حبيبها تناجيه I �خيلة �لطا�§ من �للت �لعجن6
نفسها متنالة من �bوضو�5 ما يعّن ;ا ) ما تصا�فه )مامهاN[ 6 ): ينفد ما 
... تقوÝ فتعو� ]N حبيب �لقلب `ظا5 قليلة تنتقل بعدها ]N موضو� �خر

هكذ� ���ك .  
طما6 فحÕياتها ûها �Ïطلة6 كما تكر�5 �إلشا��6 تريد جنا¨� تشبع فيها ل

� �ألمر �عد� باÏهجةp[ 6 ال بد ): يمو5 ( I 5لكآبة مهما بد�يسو�ها �لغم 
كيفï هذ� Ù من . �لشخص ��x تد� حوÕ`� Ýية6 تكو: ميتته مأساية

من pلك حÕيتها عن �بنة عمتها �ل\ . )��Ù عبقرية �Ïطلة ال يمكننا معرفته
ت من )هلها6 عند ¨�جها بغ6�Y بأ: تم �لِقَر�: I �فضت خطيبها �أل� فعوقب

صمت6 ثم _: �`مل �لفرحة به6 لكنها قبيل �لوال�� تصا" بمرb� I åخ 
تمو5 بسببه.  

� �لفصل �£اسع ×د مشهد� با�� )خذتنا �Ïطلة ]�ه { حw غر� 
ا تتحدë لقد _نت تصف �حتفا� �أل�Ù بز�¸ )ختها6 بغتة )لفيناه. كعا�تها

�`w �نتقل �ألمر ]N غرفة  w`� wيصيبها » ب x�� لصد��� åعن )عر�
ِقيَْت عليها فيها مال�W بيضاW طويلة عريضة بعدما ُ�ِلق عليها )با�يق 

ْ
ل
ُ
�سعة )

قف _ئنا: يرتديا: )يضا مالبس بيضاW يسأالنها عن سنها من �bاÏ� Wا��6 
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: تدخل �nنة ) ال6 فتجيبهما بأنها تتمp oلك6 )عما;ا y� Iنيا هل تستحق )
هو مشهد لم )قابل مثله من . s: _نت ال تستطيع ): تعر� هل تستحقها ) ال

�لوصف �`و�� Îتعا:. قبل.  �)نهم )ح� 6Wطا� يتضح )نه ]غماb� نهاية �
ن ]متا� لكن �غم ما b� Iشهد طريقة تقديمه للقا�§ م. �لطبيب �فّوقها منه

هل �bغO عليه يمكن ): يشعر ) يد�Î WÒ x( Aا يقع Ý : )حب ): )سأ�
فكيف . )ثناW �*وبة Ûيث يستطيع �ستعا�ته بعد �*هوå منهاï بطبيعة �`ا� ال

تتذكر ما �ع�Zها خال� تلك �*وبةï ثم ]:  Aطلة ): تد�Ï� ستطاعت� :p[
 �لر�ية عن �هتما@ باyين �`يا� �Ïطلة ال تنبئ )ف�Õها ال تzفاتها طو��

�`سا" �Øو�" �لعقا"6 �� ]ال مر� يتيمة حw _نت )مها {  xألخر�
 �p[ 6وبة*� Wعت ;ا6 فكيف لم �طر ;ا )ثنا�شك �bو65 فصلت بطلتنا �لفجر 
 :( N[ Yيش x�� "ألحال@6 ]ال مشهد �`سا�_: *ا ): نقيسها خطأ { �*و@ 

Õل� ïالئكةb� من :Õلثين حاسباها هما مل� wئن  
كذلك يقابلنا I هذ� �لفصل بعض مشاهد �yما� �لقتل ��x يوقعه 

wفلسط I مشاهد مؤثر� يمكن ): تكو: تقا�ير . �لصهاينة بإخو�ننا «
لكن �Ïطلة لألسف تفسد � pلك بانتقا;ا فجأ� ]N . صحفية ِجّد ناجحة

 �bباغت حد�6 بل ال يوجد كذلك )x  �لعيب I �النتقا�ليس. مناجا� حبيبها
 Wمن ]غما Ýما )صابها خالتناغم بw مناجاتها بw ما كنا فيه من عر( )ختها 

wفلسط I يعZمشاهد �ل wبال بينه  . wضح ب� åتعا� Fلعكس َعم� }
:ï )تر�I A م% فصل �لشتا6W فأين )نت �آل: "�ألمرين جدير بإفسا� �ألمر ûه

 @( ïلشمو�� Wب { ضو`� )فينيسيا تما� I Yحلة نيلية { ظهر مر�ب صغ�
]نك �آل: I با�يس تعيش حÕية جديد� تبد¾ها من حيث نهاية غY سعيد� 

ï¥شاهد �لفلسطينية ...". المر)� مثb� طلة بغتة منÏ� ناجا� تقفزb� مثل هذ� N[
هو ��ل { ضعف �bأساية �: تمهيد ) تد�يج6  6�Yقد تكر� مثله كث

 :�لصنعة �لر�ئية عند �Ïطلة6 فÂ تفعل �ل�W بمجر� ما يعن ;ا ): تفعله �
  . �£فاN[ 5 )صو� �لفن
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عن �حلة �nند� Ï� Iندقية سهو� فيها من " �حلة نيلية: "كما ): قو;ا
ه بالقاهر� )�خر تذكرÀ بما قاÝ موظف �ي~ �ألصل قابلت. �لظر�فة ما فيها

 wتعلمb� wيzb� لس يضم بعضا من� I نا� 6@zنb� :ستينا5 �لقر
 N[ ديث`� ºامعة �لقاهر�6 فتطرâ صديقا يابانيا _: يد�( معنا )يامها
�لز��عة �لر6x فما _: من �bوظف xp �ألصل �لري~ ]ال ): �نxÆ يسأ� êسن 

جاسا�� قائال( ستخدمو: I ¨��عتكم با�ابا: �bاW �*ي¥ يا هل ت: "يوشيها�
ïسنê pنت طرفة")ستاÕ6 ف .  

wلفصل �لعا� { حا�ثت� xتوò : ºة لغرØاØ� xكر�� Wحيا[ v�أل
� مآسيهم6 بكت �Ïطلة �Ùعّبا�� �لسال@ حيث }دë بعض )هاN �لضحايا 

تأbا bعانا� � wساكb� Wحا�� تعاطفا مع هؤال Wبكا ��Õستن�لغا�قw �³هم �هللا 
لة مع �لفاجعةy� لالمباال� �لوحشية �ل\ تعاملت بها . I 5انية مقتل �لسا��Ø�

بكاW )بيها �لعنيف �غم �فضه ما فعله �ئيس مz من �£صالح ®¶¯®)كتوبر  @
مع ]�Ùئيل �الöيا¨ ]N �لوالياb� 5تحد� �غم حب �أل" �nا�� nما� عبد 

ليس بw �ألمرين صلة . ع }فظه { سجن �إلخو�: كما تقو� �Ïطلة�*ا� م
 ٌ �wلسال@. كما هو َن�هو عيب . ]نما هو )مٌر َقنF للبطلة فسجلته �تبت عنه6 

لكن òمد ;ا هذ� �bر� )نها لم تفرå علينا . مال¨@ للر�ية كما ضحنا مر���
ا سوx )نه قابلها I مطا� مناجاتها مع حبيبهاp 6لك ��x ال نعر� عنه شيئ

تعا�فا هناA قبيل ]قال� �لطائر�6 ثم �تصلت به I �لقاهر� مر�5  5Yب
تعد�5 لقا�Wتهما I ]حدx �لَقْهوَِشيFا65 تسابقا جريا I �لشا�� مر�6 ثم 
سمعناها تت�م عن هجر� خيانته ;ا �: ): نعر� طبيعة pلك �;جر ال تلك  

عر� شيئا عن �bدx�� x بلغته عالقتهما غY لقاÇ� 5�Wيانة6 بل �: ): ن
تالمس )يديهما ُقبْلَته ;ا {  Yمف�¨ eوسيb Aالستما� هنا��لقهوشية 

wحسنb� بò هللا� :=  !جبينها6 
 I ناجا� حبيبهاb قد خيبت توقعنا qاb� لفصل� I طلةÏ� نت_ �p[ لكن

ت ]N قو�عدها ساbة I �لفصل �`ا�x عز �bصيبة �ل\ }كيها *ا فقد �جع



 

 

٣٩٤

 Wفضها ]جر��يَتَيْها عن �لعمل 
ْ
ûُ و5 )مها بعد توقفb خصصته x�� 6ع�

ف~ غمر� )حز�نها { مو5 )مها تأbها �لشديد بسبب Þيلها لت� . غسيل ;ما
جهها سائر جثتها }ت �ل�Z" نر�ها قد جاWتها �*وبة بغتة كما يأكل عينيها 

ما )ßلَك ! ما )حوجo ��و@ ]�َك : "�تنا6 فتقو� �: )ية مقدما5 مناجية Ýعو !
ما )حوجo ]�ك6 ما ! فكم öن Ûاجة ]N �`ب حينما تقسو �`يا� يشتد �أللم

�م )نت موجع جع مرå )�! كم )نت قا( قسو� �لزمن!... )قساA )نت "!
 طو�� ثالثة )يا@ بليا�ها £نتقل عقب هذ� مبا�� ]N �`ديث عن �فض )مها
وN[ 7xِ ): �نتقلت ]N عفو �هللا �³ته

ْ
ûُ لعمل غسيٍل . eتتل «كما نر�ها تقو� 

Aقريتهم بعد ): �فنوها هنا I مها( Wعز�" :vيع �*ا( م� : ��و@ )نظر حو�
ال )عر� ]�p كنت قد . جا¾� من بعيد من قريب6 ]ال )نت �لغائب �`اÔ ��ئما

ترx )ين .  بمو5 )� )@ ]نك تتجاهل حزÀ كما كنت �ما تتجاهل ح¿علمت
ïتفعل بالزمن �pما ï:غريب". )نت �آل �zال شك ): هذ� تغريب من : 

�*احية �إلنسانية6 غريب )يضا من �*احية �لفنية6 ال يصدº عليه ]ال )نه 
"xسمك6 ل*6 تمر هند ."  

 من �*احية �إلنسانية �bحضة ال ]: هذ� �bيوعة �لعاطفية ال تعجبo ال
هذ� �@ قد يعجب �لسطحيw �لسذ¸ ��ين ال . من ناحية �إلبد�� �أل�ب

ثم ]: �`بيب �bوهو@ لم يعد . يشجيهم غY �*هنهة عبا��b� 5ر�هقw �إلنشائية
جو� I حياتها منذ ¨من طويل صا�5 تنعته با;اجر �Çائن �لقا6Ë فما  Ý

جا�ها به I مثل pلك �bوقفx�� 6 هو فوp ºلك �خر ما يصلح فيه معo �ستن
 ïجانبها N[ لوقو��مثل تلك �bناجا�ï ثم كيف _نت تريد� ): يأà £عزيتها 
 oيعزي Wتقو� ;م ]نه حبي¿ جا( ïألهلها A�p عند Ýنت ستقو_ �pما xتر

n� عن @îلو ;ا �لò طلة �ل\ الÏ� :( ال[ ïoفف ع� ºسيا I ة ]ال
ّ
ل

WÒ 5 �لعاطفية مع حبيبها ال يستغر" منها�Wطلة . �للقاÏ� :لك فإp } �عال
 WناÏ� شيئا �سمه Aال تعر� ): هناال }سن �بط موضو�تها بعضها ببعض 

هو )مر òتا¸ ]N تصميم مسبق6 لو I خطوطه �لعامة 6þ�)ما ): تAZ . �لر
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طر �ل\ تنبت I �)سها بغتة �: خا�طة طريق نفسها هكذ� للمصا�فا5 �Çو�
oفهذ� برها: { �£هافت �لف .  

لم يبق ]ال ):  6xغريب جد غريب ): تظل بطلتنا تتهافت { خاy �لر�
تبو( جزمته � يبا�;ا لو ûمة �حد�6 » �Øائر� �bتمر�� { جنس �لرجا� 

 �لعطف ال يفهمو: سوx ظلم �bستبدين �لطغا� ��ين ال يعرفو: �لر³ة ال
كنت )تصو� ): تكو: { مستوx هذ� . �bر)� �nو� { حقوقها sنسانيتها

)pكر I هذ� �لسياº كيف . �الستنا�� �للفظية لو مر� �حد�6 بيد )نها قد خذ£نا
): صديقا N كتب 5�p يو@ Ûثا علميا يثبت فيه ما تقوÝ بطلتنا من ): �تمعنا 

û نابل )متنا¨}تقرهن ال تقيم ;ن  Wها تظلم �لنساÔحا. ها I ماضيها 
بغض �*ظر عن ): �لرجا� I �تمعاتنا يعطفو: { بناتهم ح\ لو بد� )نهم 
قسا� عليهن6 ينظر: ]N نسائهم بوصفهن �فهم عرضهم �ر�متهم6 

nامعة 5�p ]لخ6 فقد هال6o حينما _: عندI x مكت¿ با... Zòمو: )مهاتهم
يو@6 هجومه { �bر)� هجوما شنيعا مقلال من قد�ها عقلها فهمها6 فقلت 

Õضاح :Æال يمكن ): )قو� ! �هللا )ك oن[ ïلظالم ;ا ضد �لرجا�� A¨ياö� ين(
ع� معشا� ما تقوÝ �آل: b� Iر)�6 ال )�x )نها تقل I �إلنسانية عنا öن 

فما _: منه ]ال ): �بتسم �بتسامة �bحر¸ .  شأنها�لرجا�6 ال ينب� )بد� �`ط من
سكت ثم حو� �فة �`ديث ]N موضو� �خر .  

تهاجم �لرجل . جعجعٌة ال ِطْحن: من ��wÏَ� ّ¥َِn ): بطلتنا من هذ� �*و�
�ما6 تتهافت عليه �قعا سلو=6 تنI Ð تهافتها ): ثم شيئا �سمه �لكر�مة 

ßاصة ): �لرجل ��x }به ال يلتفت ]�ها ال يباN بها6 �Çلق عز� �*فس6 
عيه تماما كما هو �ضح من �مه » �pتها ºنه قد �ماها خا�¸ نطا(قد . 

�لصحفيI w سلو�هم مع �لفتيا5 من )مثا;ا {  wذيعb� يناها تنتقد بعض(�
   فهل تر�ها )فضل منهمö .  ïو يناقض ما يدعو: ]�ه I �لعلن

 I من هنا )ستغر" �هشتها من ): )باها6 بعد مو5 )مها6 )علن عن �غبته
�لز�¸6 متسائلة كيف ينÐ �*ا( ¨جاتهم بهذ� �ل²عةï ناسية )نهاI 6 عز 



 

 

٣٩٦

 ¸ b� حبيبها �6 _نت تناxخر(نة � wوتها بb توقعهممرå )مها �المها 
 
F
تِه ��x ال يسأ� عن صحتها ال �لفلتا: ��x يعلق �لنساb_ Wفاتيح I ُمَدال

هكذ� تكو: �£قدمية �الستنا�� من بطلتنا. يباN بها . :( I طإÇ� جهباهللا ما 
ي ¸ �لرجل بعد مو5 ¨جته ) ): ت ¸ �bر)� بعد مو5 ¨جها ما ��ما يشعر�: 

ال يقد��: { �لعيش �: قرينï )ليس تنطعا من بطلتنا  ¸�): با`اجة ]N �لز
 x�� باهللا من ïإلنسانية�تقف من )بيها هذ� �bوقف �لسخيف �ÇاN من �لعقل 

� WÒ كما �)ينا : يريد مصا��� حرية �آلخر I نز� { �غبة �بنته x�� 6"أل�
ْ@ �البنة6 �ل\ تنكر عليه حريته I �لز�¸ بمن تؤنس حدتهï ثم جا5W صديقة 

َ
(

هل تنبت لك I : " ;ا متعجبة من موقفها هذ�Ïطلتنا فز��5 �لطw بلةp[ 6 قالت
ïقنك `يةp) "لسؤ��)قا£ها بالعامية� xال تفهم مغز «". طبعا ال: "6 فأجابتها 

با�A �هللا ". ]p: فلن تستطي� ): تعر� كيف يفكر �لرجا�: "فقالت �لشملولة
  !فيك يا شملو£نا6 فقد جئت با£ائهة

�x سبق pكر� �نفا ¨جة )خرN[ x لقد )نكر5 بطلتنا ): يتخذ �لصح~ �
جانب ¨جته �ل\ ما ¨�لت { قيد �`يا�6 )نكر5 ): يكو: ألبيها ¨جة 
جة )صال ¨ x Fفدb� نكر5 ): يكو: `بيِبها()خرx بعد )مها6 �ل\ ماتت6 
ألنها تريد� ): يكو: ;ا �شقا6 تنكر ): ينساها ال يباN بها �غم )نها ليست 

ا عليه )x حق6 عال� { )نه ال يشعر öوها Ûب6 Ý من بزجته ال ;
باهللا )ليس هذ� )مر� . �لعشيقا5 طابو� طويل يغنينه عنها عن )لٍف مثلها

مضحïÕ ]نo مثال ال )حبذ �لز�¸ بأكø من �حد�6 لكo ال )نكر� { من 
;ذ� )��¬ ال )حبذ� 6vv صديق . يفعله6 فهو حال� �غم ]يالمه �لزجة �أل

Ý ساعد�6 فأضحك قائالb� oيطلب م 6¸: ماتت ¨جته من مد�6 يريد ): ي 
يا �بن �`ال�å�� 6 بما )نت فيه من سكنية ��حة با�6 �£مس �لسعا�� باللعب "

ال تدخل t Iا�" ال تد�I x هذ� �لعمر �bتأخر شيئا عن  6Aمع )حفا�
�غم pلك فلو ". تطيق كما قا� سيدنا �*¿طبيعتها6 ال تتعرåْ من �Ïالb Wا ال 
  . علمت )نه قد تز¸ ما )نكر5 عليه
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من ثم لست )فهم فيم � هذ� �;يصة �لزمبليطة من بطلتنا �;مامة 
3مها �`نجو�x عن �bجتمع ��كو�x بينما تريد ): تقمع )باها ��كر بنسوية 

بقو� �لرجا� "هم6 كما تقو�6 �لسخيف )نها تنكر { �لرجا� تشبث! ظاbة �حفة
Wقو�مو: { �لنسا " I ر� قو�� N[ 6§لقا�� xيلة �آلية �لكريمة6 كما يرê

: )لم )قل". يقو� �لر""�لوقت ��x تقد@ فيه �@ �bسيح عليه �لسال@ بعبا�� 
تما�( : سمك6 ل*6 تمر هندïx من �آلخر "�لست �Ïطلة تريد ): تعشق تذ

جة عشيقا5 �لغر�@ بكل حرية ¨ Ýمع �جل ليس ¨جها ال يفكر فيها 
�ألbا¬ بكل �أللسنة �ألخرx �ل\ ûم  Ðلفرن� xÖمتعد��5 يرطّن باإل×ل
=bغÇ� oليx�� ä ال )عر� �سمه  6�بها )�هم �ل�قاx مأمو� ]يتاÏ� xا�

 öفظها öن ��x يقو� ]نه òب حبيبته بكل لغا5 �لعالم6 =ألغنية �ل\ كنا
 I love: "هكذ�" )حبك"حيث ير�� �bغo �لة " سا×ا@"شبا: صغا� من فلم 

you- Je vous aime- Ich liebe dish ِه يْه Fو� بعض6 ُهم 6 لكنها 5�p I �لوقت "ب!
]نها ال tد حرجا I تذكر حبيبها خال� . ترفض ): ي ¸ )بوها بعد فا� )مها

)كø من غمر�b� 5و5 �ل\ _نت )مها wبعد موتها بعام Þوضها عقب موتها 
تصيع I �لشو��� �لÕفيها5 قد �نتفضت pكرياته I كيانها ûه  6wم�

بانها فيه p Ðتزفر مسكونة به ال تستطيع ): تنخذ بالك من (فتتنهد تشهق 
¸ { 6 لكنها ال تسمح ألبيها ): ي)هو �مها ال �� )نا. هذ�" حتة ��با:" 

Ýسو�  . سنة �هللا 
هنا6 { ��� بطلتنا �ل\ لن تشZيها من �Çا�¸ ألنها طبع6 �لطبع غال" 
كما تعرفو:6 ت�² بطلتنا I مناجا� حا�� مع حبيبها6 فتقو� I �خر �لر�ية ]نها 

� . لم تكن سعيد� Ûبه6 بل _نت تستد� �لسعا�� ح\ تسعد به :( oيع
 �لر�ية طلعت فاش( 6wهو �@ هجاص Ý عن حبهاوشا6 & ما قا£ه عنه 

xهجاصا5: باألحر . N[ متنقلة من موضو� Zb�ثم تAZ نفسها للشا�� 
 åال عن �ستعر� WÒ �موضو� من مشهد ]N مشهد ال تكف عن �نتقا� 
Âتنت :( N[ xللمجتمع ��كو� xرهها �`نجو��طنيتها sنسانيتها �ستنا�تها  
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�لر�ية �: ): تستطيع �£خلص من pكريا5 حبيب �لقلب ��x ال يباN بها 
 :_ :s��x ال تد�6x كما تقو�6 مع )ية �مر)� هو �آل: ال ما�p يفعل معها6 
. حبيب �لقلب قد �� لك )سلوبه I �إليقا� بأمثالك تعامله �bخا�� معهن

ْ�تِه مر��� من )نه ثم ال تكتفw بذلك بل تقولw ]نك )نت �ل\ تر� F�� ِته �غم ما
قسا عليكÎ 6ا يؤ�د حقيقة ص~ لكتابك بأنه  Aهجر x�� سمك6 ل*6 "هو

xتمر هند  ."  
� ختا@ �لر�ية تقو� �Ïطلة ]نها قد تالشت بÏ� wضائع �bنثو�� { 

ن هو �Çتا@ �لطبي� bثيالتها Î. �لرصيف غb� Yعرفة �;وية ) تا�يخ �لصنع
يَلُْكن مصطلحا5 مفاهيم ال òققنها ال يفهمنها �لفهم �لصحيح6 �غم pلك 
ُفْفَ�ّ ب�Zيدها { �لسما�6 فيضيعن )نفسهن يهلكنها ال يستفد: من �*عم 
 xجتمع ��كو�b� ن بإ��نةòيذه* يتصا 6Wل\ يفيضها �هللا عليهن ب��

 N[ يل حياتهنê Wتخلف �لغاشم قامع �لنساb� حيمn� لكp 6ºجحيم ال يطا
  .��x ال جو� I Ý �لغالب خا�¸ )pهانهن �bضطربة

�bضحك6 بعد � ��x قا£ه بطلتنا عن )بيها �ستبد��� تصلبه قسوته 
مع )مها معها مع )ختها6 )نها I �لفصل �£اسع تصف هذ� �أل" �bرعب بأنه 

]p:  فاÇو� ليس من !". ُطوÉَ للخائفÚ�"w طو� عمر� خائفا يرفع شعا� 
نصيب نساÙ( Wتها حدهن6 بل لأل" ِكْفٌل كبY منه6 بل �لِكْفل �ألك6Æ فقد 
�)ينا �Ïطلة ال تضع شيئا p Iهنها ]ال حققته ضا�بًة ُعْرåَ �`ائط بكل �عتبا� 

. صحيح )نها كث�Y �لøثر� عن ��كو�ية �zbية �لعربية6 لكنها �ر� ثرثر�. �خر
كما تقو� " طوÉ للخائفw: "" فمسكÚ� w طو� عمر� خو�فا ير�� ��ئما)ما �أل

I �لكتا" ..." ُطوÉَ ل	"قد ��5 عبا�� . » بعظمة لسانها6 ]: _: لأللسنة عظم
حد�b�µ¹قد(  \b "نسوb� إل×يل� I هذ� بعض شو�هدها:  مر�6 

" Éَلَُهْم َملَ  ُطو F:
َ
ِ� أل َمَساِكwِ بِالر!

ْ
َماَ�5ِ لِل F6 "ُكو5َ �لس" Éَُهْم  ُطو Fغ

َ
 أل

َ
َحَز�¬

ْ
لِل

 َ:ْ F6 "َفتََعز" Éَُطو  åَْ�
َ
ُهْم يَِرثُوَ: �أل Fغ

َ
وWِ�َ�َُ أل

ْ
�Æِ  ُطوÉَ "6 "لِل

ْ
 �ل

َ
N[ِ Úِِعَطا

ْ
ِجيَاِ� َ�ل

ْ
لِل

ُهْم يُْشبَُعو:َ  Fغ
َ
ُهمْ  ُطوÉَ "6 "أل Fغ

َ
  ُطوÉَ " 6" يُر³َُْو:لِلر!³ََاWِ أل

َ
ُهْم لِأل Fغ

َ
ِب أل

ْ
َقل
ْ
نِْقيَاWِ �ل
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 َ F6 "ُفَعايِنُوَ: �ب" Éََال@ِ  ُطو Fيُْدَعْو:َ  لَِصانِِ� �لس ِ Fب� Wَْننَا
َ
ُهْم ) Fغ

َ
َمْطُرِ�يَن  ُطوÉَ "6 "أل

ْ
لِل

 5ِ�َماَ Fلَُهْم َملَُكو5َ �لس F:
َ
�Æِ أل

ْ
ْجِل �ل

َ
 ".ِمْن )

بعض �bز�يا �ل\ ال لكن هل �لكتا" �لو من )ية مï�Ö �`ق ): فيه 
� مز�يا . يمكن نكر�نها6 لكن مستو�� كر�يٍة ضعيٌف جد� �غم pلك( ïكيف

» مزية نفتقدها هذ� �أليا@ xy �أل�باW . �لكتا" �ألسلو" �bستقيم �لسلس
ح\ لو . �لشبا: بوجه �@ بل xy كثY جد� من �bشاهI Y �لم �لكتابة �أل�"

د )جيلت I �*ص ��x بw )يدنيا6 pلك )مر غY _نت )قال@ �bر�جعw ق
 Wمن �ألخطا (Æخر�¸ كتابها م[ I 5فكر :ْ

َ
مستبعد6 فيُْشَكر لصاحبة �لعمل )

�لبشعة �لكث�Y �ل\ تعج بها كثY من �*صوص هذ� �أليا@6 s: لم �ل تماما من 
ا: فال شك ): �`رص { �لصحة مI �Ö حد �pته ح\ لو �ستع. �أل�çط

  . �لو�حد منا باآلخرين
لكن �لعاطفية �²bفة �لî@ �إلنشاþ �لطنا: I كثY جد� من صفحا5 

�Wمل متعد��6 يفسد متعة �لقر�â لو�حد� oعb� } إل`ا��كذلك . �لر�ية6 
� )öاW �لقصة لم  I ìكنت )حب لو �صطنعت صاحبة �لكتا" �للغة �لفص

ال òتج )حد بأ: . استعملتها I �`و�� )يضاتقzها { �ل�² �لوصف6 ف
حو���5 �*ا( I �`يا� ]نما tرx باللهجة �لعاميةp[ 6 �لر� { pلك سهل جد�6 
هو ): �*ا( )يضا I �`يا� ال òكو: قصصهم ال يصفو: ما يقع )مامهم 
صفها �ستبطاناتهامع pلك فها » Ï� xpطلة تستعملها �Ù Iها  6ìبالفص 

عمالº . ]: �أل�" ]يها@ با`يا�6 ليس هو �`يا�. ���تية مناجياتها ��yخلية
 I xرð منها Yث� 6ìياته بالفص�� I WÒ ��لر�ية �لعربية _: يكتب 
مع هذ� ال òس �لقا�§ بأية  6Úبا�ألحياb� Wغرقة I �لشعبية6 { )لسن �أل

  . ةمفا�قة ) نشا¨ I حو���تها �لفصحوي
 x�� "من جيد�6 كمشهد �`سا øلكتا" كذلك { مشاهد )ك� xتوò
 I قتيل£�ضم بطلة �لر�ية =ئنw يفåZ )نهما مال_:6 �مشاهد �yما� 

wفلسط �لكن هذ� �bشاهد غYها I �لر�ية ظلت مفككة ال . جنو" Ïنا: 



 

 

٤٠٠

طلة6 �ل\ ال تنفك فمحو� �لر�ية6 هو حبيب �Ï. يربطها بعضها ببعض ��بط
تعو� ]�ه ��ئما تناجيه6 ظل طو�� �لوقت شاحب �لوجه6 بل ضائع �bالمح6 ال 
نعر� عنه شيئا �p با�6 ال يظهر بنفسه I �لر�ية �غم )نه هو � I WÒ حيا� 

ال تقو� �Ïطلة عنه ]ال �ال مهوشة I �لغالب تعجب �bر�هقا65 لكنها . �Ïطلة
ال ترتبط فيما بينها ]ال بكونها " �مر)� خائفة"]: فصو� . �لر�þال تُْرqِ �لفن 

قد ضحُت . متتابعة يقفو بعضها بعضا �: ): يكو: هناA ��بط سب¿ بينها
 �)I 5 طريقها مثال ( WÒ با;ا I ما عنû طلة _نتÏ� :( تكر���مر��� 

تر�جع I ضوئها ما لعلها تستفيد من هذ� �bالحظا5 . شيئا )�خلته I عملها
تكتب ال تنصت ]b� Nبالغا5 �لسخيفة �ل\ من شأنها6 لو صدقتها تzفت 

]: �لعمل ��x )خرجتْه *ا òتوx { . بمقتضاها6 ): تفسد مستقبلها �أل�ب
عد� من �bشاهد �£قا�ير �لصحفية �nيد�6 كما ): هناA بعض �`Õيا5 

لكن pلك ûه ال يصنع . مها بمها�� طيبة�لصغ�Y �ل\ �ستطاعت �لÕتبة تقدي
 Yمتعد�� غ xخر( Wشيا( N[ ¸يد� }تاn� ية�من �لعمل ��ية جيد�p[ 6 �لر

  . �bشاهد �£قا�ير �nيد�
]: شخصيا5 �لر�ية مثال6 ßاصة شخصية �Ïطلة6 غY متسقة مع 

فا5 فبطلتنا تقو� �ما كب�Y ضخما6 لكنها عند �£�z تت�z تz. نفسها
نقيضه6 � مساحة ضيقة جد� Ûيث ال . صغ�Y سخيفة Wتقو� �ل� «

» مغرمة بالøثر�x��( . 6 كيف عميت عنه فلم تلحظه6 من ثم لم تصلحه
تبد I تzفاتها �أنها م�z { تدمY نفسها بالشعا��Ç� 5ا�عة �£مر� 

 x�� Úيها _لفر�pيؤ��W ما ي�ها  xرn�يلe بنفسه I �*ا�6 ح\ �لطائش6 
�نتÂ )مرها ]N �£الÒ بعدما تمر�5 { ¨�جها )لقت بنفسها �ر�متها 
يلهو بهن كما يعبث  Wتقر جنس �لنساò ِعرِْضها }ت قد� �جل سخيف تافه
�لطفل بلَُعِبه òطمها م\ )��� �: ): òسب للعو�قب حسابا6 �جل ال يقد�ها 

ò الZمها6 مع pلك نر�ها �pئبة فيه6 ال تستطيع ): تطرحه من ال يباN بها 
pهنها ح\ I )شد `ظا5 حياتها تنافر� مع pكر�� كما هو �`ا� حw ��حت 



 

 

٤٠١

�قا5 يلبسو:  ëالØ� :مها6 �جل من ��ين يلعبو( I Wخذ �لعز�( Wتناجيه )ثنا
 Ïو( �bد�فعw عن حقوº �إلنسا:6 هو ما يكشف عن خو�W شخصيتها
تفاهتها �غم � �لشعا��5 �لصاخبة �ل\ Þد� نفسها }ا� )يضا ): Þدعنا 

  . öن �لقر�W بها
هناA ]سها� �� شديد I كثY من صفحا5 �لكتا" تر� �Ïطلة 
يش حw يأخذهم �لوجد6 بل ��yيذكرنا با xنوبا5 من �£طو� �للغو I Ýخال

فكذلك . مينا شماال صا�خw ضائع�w£و�جد باألحر6x فينخرطو: I �£مايل ي
]نها ساعتئذ تمطر . بطلتنا حw تمسك قلمها تصف مشاعرها ) تنا� حبيبها

 x( بما فيها من طنطنا5 قبل�لقا�§ بالعبا��b� 5هوشة �bائعة �ل\ تفت� » بها 
]: �لعبا��5 تصبح هدفا I حد . شخص �خر6 ال تباß Nو�ئها من �bعb� oفيد

هذ� �لî@ �لفا�� من . ها6 ال يهم �bع6o بل �bهم �لî@ �إلنشاb� þعسو��pت
�bضام5�p w �لقيمة هو �لسبب p Iلك �£الx�� Ò �نتÂ )مرها ]�ه I نهاية 

�ية: �لر�ية6 ]: جا¨ ): نسp Oلك �لعمل� .  
   
   
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 

٤٠٢

        نبذ� عن �bؤلفنبذ� عن �bؤلفنبذ� عن �bؤلفنبذ� عن �bؤلف
 م êمو� عوåي]بر�ه

 @¶I ° /® /®¯¹ مz - ةي غرب-ة كتامة �لغابة يد قر من مو��

 @¼Þ ®¯µر¸ من ���" �لقاهر� �@ 

 @«¶¯®ة من جامعة )كسفو�� �@ ي�yكتو�  حصل {

   شمسâwامعة ع  )ستاp �*قد �أل�ب
Æد �لضويي �ل) :ibrahim_awad9@yahoo�com( 

 : �bؤلفا5

طه حس  �لر�ف�wب معر�ة �لشعر �nاه¥w 

 تهياته شخصيد� `ي ���سة جد- ¿�bتن

 ةيلي ���سة }ل- لغة �bتن¿

ة مع يمZجم عن �لفرنس(خ �إلسال@ يتا� I ¥يبإ¨�W �لقر: �إلسماع �bتن¿
 )قا5 ���سةيتعل

 �bست�قو: �لقر�:

ا5 ية لآلية موضوعي ���سة فن؟توبته xما�p بعد ]عال: سلما: �شد
 ةيطاني�لش

 دي منهج جد-ة ي�Öل�Zة من  �إل×ل

 ةية فنيا ]نساني  قضا-عن�Z بن شد�� 

شعر� �x*ابغة �nعد 

 ةيمن pخائر �bكتبة �لعرب

I جم عن �إل×ل(�لقر�:  �لسجعZمÖسةية مع تعلي���  )قا5 
y� ثائق لم تن� من قبل - ن �ألفغا¬ي�ا�مZجم عن ( مر�سال5 

  )ةي�لفرنس
  فصو� من �*قد �لقص5

  ة مقا�نةية )سلوبي���سة لغو -سو�� طه 



 

 

٤٠٣

Éجم عن �إل×ل( )صو� �لشعر �لعرZمÖسةية مع تعلي���  )قا5 
  – �wإلسال@ �bسلم ن {يمة ن²ية تسليشي�ف5�W�Z �لÕتبة �Ïنجال�

  "�لعا�"ة ية لر�ي���سة نقد
 ن حو� �لو�ي �bب����wسة لشبهاb� 5ست�ق -  مصد� �لقر�:

  b�xحمد
  @¼¶¯®اته ح\يمz من بد�  Iنقد �لقصة

  ايبا ناقد� مفكر� ]سالميª )�ي هêwمد حس. �
تر�ة (كن ]ال تاجر� يزعم ): êمد� لم ي  )ستاp جام�-ثو�� �إلسال@ 

  )ديتفن
I احظn� صا� �لر� {"�سالة  مع*�x"  
  فكر� �إلسال�   قر�I �W–�عة  êمد لط~: ل �لعمالقةي_تب من ج

   خطا" مفتو� ]N-ة ي� �*بو�Yلس ة �bلقا� {يقنبلة �*و]بطا� �ل
  � �بن ]سحاy�Yºفا� عن س مر�� y� Iكتو� êمو� {

  ة مقا�نةية فني  ���سة )سلوب-وسف يسو�� 
  ة مقا�نةية فقهي  ���سة )سلوب- سو�� �bائد� 

ة يدضوW �الtاها5 �*ق I  ���سة حو� �لشعر �لعرÉ-ا �bشو�هة ي�bر�
  د�ي�nد

  اته فنهي ح- �wلقصاص êمو� طاهر الش
I ¥اهn� ي }ل- �لشعرº  ل تذ
I ألمو �لشعر �إلسال�� x -ي }لº  ل تذ
I Ëي }ل- �لشعر �لعباº  ل تذ
I Éي }ل-ث ي�`د �لشعر �لعرº  ل تذ

  م �لكتا" �bقد( من �لعلميموقف �لقر�: �لكر
  ���سة -م يعة )نها من �لقر�: �لكريق من �لشيزعم فري ن �ل\يسو�� �*و�

  ةيلي}ل



 

 

٤٠٤

I ¨جاb�   هاستند: ]�ي ة �ل\ي�لقر�: �ألسس �لفكر منكر
  و:ي)�باW سعو�

  ةيلية }لي ���سة فن- صليشعر عبد �هللا �لف
I 5�² ���ساb�  
  ةيÖة م�Zة عن �إل×ليني���سا5 �

  حقائق �لو�قع �لصلبةضة ي )ها@ �ال��W �لعرêwمد مند� ب .�
  ليل )باط )ضا�-ة ية �الست��قي��ئر� �bعا�� �إلسالم

  و:يشعر�W عباس
Æمن �لطx N[ د قطب يس-I 5مناهج �£فس   ���ساYمذ�هبه   

  ةي مقا�نة )سلوب-ث ي�لقر�: �`د
  �هللا �لرسو� �لصحابة تطاالته �bفضوحة { سا� �إلسال�ي�ل

  سيس جومي�عة ج êمد لط~
"�  ةي قر��W نقد-ة �إلبد�� يم �إلسال@ حري قwب" مة ألعشا" �Ïحر

öن نائمو: ها: Iي �لرسو� -Ý  لكن êمد� ال بو�� zم  
Éثي�`د مناهج �*قد �لعر  

ìلفص�  دية تطل بر)سها من جدي�لعام   �yعو� ]N-�فا� عن �*حو 
  نيم جهاالb� 5ب�يعصمة �لقر�: �لكر

  حة �لعzي  فض-ا: �`ق�لفرق
  هيبويش سيعية يا �للغة �لعربي£ح

  �£ذº �أل�ب
  "جية �Çليالم"���سة  ج Iي�لرÏ� åه

  ةي�bسألة �لقر�ن ة Iي�bهزلة �أل��ون
قصة �*مر �Øعلب  :    فصو� م�Zة مؤلفة-سهل بن ها�

}ل: د )³د فا�ºيلتكتو� خو�ش" خ �أل�" �لعر;يتا�" åيعرمناقشة ل 
  )Öxمع �*ص �إل×ل(



 

 

٤٠٥

  مبا�A من خال� )سلوبه ة ¨�ي شخص-�ألسلو" هو �لرجل 
I "لغة �لعر" فنو: �أل�  

I @س موسو�5 ]×ل �إلسال�Öسا5(ة ي���  )نصوص 
I  :قا�b� "جتها��5-�أل��    مباحث 

  ة عن �إلسال@ية �ست��قيýÖتا��5 ]×ل
مZجم عن ( xلقر: �Øالث �;جر� فن �لكتابة عند �لعر" I نظر� {

 )ةي�لفرنس

I ثقافة �لعر" قبل �إلسال@ فصو�  
نصوص  (؟قولو: عن �إلسال@ي ما�p ®¼¼«ع� من سبتمx  Æبعد �`ا�

���(  
I 5سا��� Éلعر� ø*� ثي�`د  

"N[ مدخل Éنقد-;املتو: جب " �أل�" �لعر �Wمع �*ص (ة ي قر�
  )�Öxإل×ل

  ضو�بط �bناهج �الtاها5 		 �لY �£فسYمس
"Éنظر� �مة-�أل�" �لعر  "ÏYمناقشة : اي _كي åمع �*ص (عر
  )�Öxإل×ل

  ة �لفني �لشخص-بشا� بن بُرْ� 
  خيث bحا5 من �£ا�ي  نصوص من �لقر�: �`د-ة ي�`ضا�� �إلسالم

I تصوفةb� "�(  �£صو� 
I Wنَْسخ �£فس-�إلسال@  �لنسا YطرÏ� ص �إل×ل(للقر�:  ا��ي*�Öx  مع

  )ةي���سة مو�¨
y� @د¬ مقر�2ي�إلسالb�-ت�Zإلس��bو���  W=ر يتر�ة تقر(ا5 يجي �ل�
  ))�جاW �لعالم  wI@ عن �إلسال@  �bسلم·¼¼«ة لعا@ يكيمؤسسة ��ند �ألمر
I 5�Ôاê :قا�b� "أل��  

  ة �bقا�نةيا ���yسة �أل�بيمن قضا



 

 

٤٠٦

�  � للجد�Yة مثيا5 مzيست �
  ب ح\يليلف" خ �لعر"يتا�" هو�مش {
   �لعر"يwكتابا5 بعض �لعلمان  قر�I �W- )ف�Õ ما�قة

د يوسف �لقع�" قسمة �لغرماW" مع - �wإلسال@ �bسلم موسم �;جو@ {
  وتا�" مكة ل Iيس عز�¨يت"

� يألم" �لقر�: �bر)�"�ن مع ست ���سا5 ع Öx �*ص �إل×ل-نة 
  ةية �إلسالمي�لنسو

  من ¨ماننا  صو�-م êمو� يعبد �`ل
  b�xه �لفكر  ]طاللة {-ثر5 عÕشة . �

   �لعلم �لفنwثر5 عÕشة ب
�*ضا� : "كتابه  قر�I �W-ا5 �yالال5 ي�£د�ع: النج xفريج. ]سال@ �

  "من )جل �الستسال@
I 5سا��� y�  ني�للغة �أل�" 

"N[ أل�" �لعر مدخل�É " جر )لنتقو-لر åمي عر  
  " ةي�`ضا�� �لعرب: "ف هليهامش كتا" جو¨ {

  ر�ي نظر� مغا- �بن �شد
  xة �لعz �ألموينها ]N من �لعn� zاه¥ خ �أل�" �لعرÉيتا�
�ألمو ن �إلسال�ي�لعz ة Iيع �Øقافة �إلسالمينابيمن x  

  bجهر}ت �" ةيفقه �للغة �لعرب مقدمة I: "س عوåيكتا" لو
بنسو: كرسو"�" -I قا�:  ���سةb� "أل��  

  ةية )خالقية �جتماعية نفسي ���سة فن-)بو نو�( �`سن بن هانئ 
خ يحو�� مع �لش(ة _�ال با� يكية �ألمريللصحف" لو _: �Ïحر مد���"

}ل-) x)كر@ ند åي]بر�ه. ل �ي عرåم عو  
  x �`ضا��إلسال@ �£نافس

Éتا�يخ �أل�" �لعر - Ëلعبا� zلع�  



 

 

٤٠٧

} �  ة �bختلفةي�bو�قع �bشباك ���yسا5 �لكتب �bنشو�� I عال
  
  
  
  
  
  
  
  
  

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        



 

 

٤٠٨

        
        

        �لفهرست�لفهرست�لفهرست�لفهرست
  ½هذ� �لفصو� 

  µ �لطيب صالح -]N �لشما�  �رموسم �;ج
 ²n� تر�نا wنيف -حb� عبد �لر³ن °°  
  ¼®® �لطاهر طا� -عر( بغل 

  ¼½® مطيع �ما¸  ¨يد-�لرهينة 
  ·¼«  عبد� خا�-º  فسو

  ¼½«  ]بر�هيم �لكوÀ- يعقو" )بنا¾� 
 �  µ¼·  سحر خليفة-ح¿ �أل
  ¹°· سلوx علو�: -�مر)� خائفة 

  ¶¼¹نبذ� عن �bؤلف 
 

  
  
 
 

  


